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1.- INTRODUCCIÓ.
La memòria anual de centre recull l’assoliment dels objectius que s’han previst en la
programació general anual de centre, d’acord amb els criteris, els indicadors i els
procediments d’avaluació concretats en el projecte de direcció. S’elabora amb la
participació de tot el professorat i amb les aportacions d’alguns membres representants de
l’AFA, que recullen la feina feta durant el curs amb els serveis extraescolars que tenen lloc
en el centre.
Les valoracions de les activitats, projectes i tasques desenvolupades al llarg del curs
escolar i les propostes que es fan es tindran en compte en el moment de l’elaboració de la
PGC del proper curs.
El contingut d’aquest document està referenciat dins aquest marc normatiu legal:
·

LEC, LLEI d'educació 12/2009, del 10 de juliol

·

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’AUTONOMIA DELS CENTRES
EDUCATIUS

·

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la DIRECCIÓ dels centres educatius
públics i del personal directiu professional docent.

·

Resolució de 7 de juliol de 2020, per la qual s'aproven els documents per a
l’organització i gestió de centre per al curs 2020-21.

El document es troba estructurat de la següent manera:
En un primer apartat recull l’avaluació interna del objectius de la PGAC realitzada a partir
de les valoracions fetes pels equips docents de cada cicle, pels òrgans col·legiats i
unipersonals, per les coordinacions, per les especialitats i les valoracions realitzades de
les activitats i projectes d’escola.
El segon apartat fa referència a l’avaluació externa, dades dels resultats de les proves de
competències bàsiques de 6è d’acord amb els indicadors proposats en el PdD -Projecte
de Direcció-. A continuació es troba el pressupost i el balanç econòmic del curs 2019-20,
la valoració dels serveis gestionats per l’AFA i per acabar, en l’apartat d’annexos, apareix
el calendari amb les activitats, sortides, festes i reunions fetes durant el curs.
La llegenda de les valoracions és la següent: MS-molt satisfactori, S-safisfactori, P- en
procés, M- millorable. També hi poden aparèixer els conceptes de no recomanable o a
replantejar.
Vull destacar la implicació i el compromís de tot l’equip docent, el treball amb esforç i
dedicació que han fet durant el curs escolar que ha estat estrany degut a la pandèmia del
COVID-19.
Aquest curs hem creat una escola virtual en un temps rècord per donar continuïtat de la
nostra acció educativa i de seguiment emocional als nostres infants.
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2.-AVALUACIÓ INTERNA DELS OBJECTIUS DE LA PGA.
2.1. VALORACIÓ DELS CICLES
1.- Innovació i coherència pedagògica i metodològica
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Definir metodologies de centre que responguin a les necessitats dels alumnes i
famílies.

OBJECTIUS

1.- Implementar el treball per projectes de manera interdisciplinaria.
● 1.2.Integrar de manera progressiva les TAc en processos
ensenyament- aprenentatge.
● 1.3.Fomentar el treball cooperatiu mitjançant el treball per projectes i la
flexibilitat en la distribució horària
2.- Definir estratègies d’avaluació:
2.3 Revisió i anàlisi de la coherència avaluativa
3.- Relacionar treball competencial amb àmbits i competències
3.2.Ús de la graella de programació.
- Compartir, fer feedbacks i interioritzar el treball d’avaluació, de projectes,
d’estratègies metodològiques realitzat fins ara

OPERATIUS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ

OBJECTIUS

ACTUACIONS

EDUCACIÓ
INFANTIL
1.2. Integrar
progressivament les
TAC en els processos
d’ensenyament
aprenentatge

- Utilitzar les tauletes
electròniques en els
projectes que es
portin a terme.
- Activar les pantalles
com a pissarres
digitals.

Ús de les tac.
-Entre el 90% i el 10% usen TAC
com instrument de treball.
-Es treballa partint de la
programació transversal i es fa
aprendre amb la tecnologia i
sobre tecnologia.100%

1.3. Fomentar el
treball cooperatiu
mitjançant el treball
per projectes i la
flexibilitat en la
distribució horària

- Treballar globalment
les diferents
capacitats dels
infants.
- Programar les
activitats a realitzar
tenint en compte el
DUA

S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball globalitzat.

x

CICLE INICIAL
1.2. Integrar
progressivament les
TAC en els processos
d’ensenyament
aprenentatge

- Utilitzar les TAC no
com a objectiu sino
com a eina.

Ús de les tac.
-Entre el 90% i el 10% usen TAC
com instrument de treball.
-Es treballa partint de la
programació transversal i es fa
aprendre amb la tecnologia i
sobre tecnologia.100%

X

1.3. Fomentar el
treball cooperatiu
mitjançant el treball
per projectes i la
flexibilitat en la
distribució horària

-Mantenir la
implicació dels
especialistes als
projectes.
-Ampliar l’horari de
reunions d’exclusiva
amb reforços,
especialistes i MEE

- 1 projecte interdisciplinar.25%.
-S’ha realitzat 1 projecte
interdisciplinari i un altre projecte
(d’alguna àrea) a cada cicle.
50%.
-S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball
globalitzat.100%

MS

S

P

M

OBSERVACIONS
i PROPOSTES
DE MILLORA

x

X
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per compartir temari.

-Quantitats de trobades amb els
especialistes.

CICLE MITJÀ
1.2. Integrar
progressivament les
TAC en els processos
d’ensenyament
aprenentatge

- Utilitzar les TAC
com a eina o recurs a
les activitats de
tutoria i d’aula.

Ús de les tac.
-Entre el 90% i el 10% usen TAC
com instrument de treball.
-Es treballa partint de la
programació transversal i es fa
aprendre amb la tecnologia i
sobre tecnologia.100%

1.3. Fomentar el
treball cooperatiu
mitjançant el treball
per projectes i la
flexibilitat en la
distribució horària

- Implementar la
multidisciplinarietat i
el treball cooperatiu
mitjançant la
metodologia per
projectes.

- 1 projecte interdisciplinar.25%e.
-S’ha realitzat 1 projecte
interdisciplinari i un altre projecte
(d’alguna àrea) a cada cicle.
50%.
-S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball
globalitzat.100%

X

CICLE SUPERIOR
1.2. Integrar
progressivament les
TAC en els processos
d’ensenyament
aprenentatge

- Integrar les TAC a la
programació d’aula
sempre que es pugui.

Ús de les tac.
-Entre el 90% i el 10% usen TAC
com instrument de treball.
-Es treballa partint de la
programació transversal i es fa
aprendre amb la tecnologia i
sobre tecnologia.100%

X

1.3. Fomentar el
treball cooperatiu
mitjançant el treball
per projectes i la
flexibilitat en la
distribució horària

- Treballar
cooperativament a
través de projectes.
- Augmentar la
implicació dels
especialistes als
projectes.

- 1 projecte interdisciplinar.25%.
-S’ha realitzat 1 projecte
interdisciplinari i un altre projecte
(d’alguna àrea) a cada cicle.
50%.
-S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball
globalitzat.100%

X

ESPECIALITATS

EF: utilitzar les TAC
en diferents activitats
puntuals

Ús de les tac a EF:
Es treballa partint de la
programació transversal s’aprèn
amb la tecnologia.

1.2. Integrar
progressivament les
TAC en els processos
d’ensenyament
aprenentatge

English: utilitzar les
TAC en el
desenvolupament de
les diferents sessions
per part de
l’especialista i de
l’alumnat
Música: fer ús dels
recursos digitals en
diferents activitats

1.3. Fomentar el
treball cooperatiu
mitjançant el treball
per projectes i la
flexibilitat en la
distribució horària

EF:Treballar
cooperativament a
les sessions d’EF

X

X

- Utilització de les TAC per part
de l’especialista d’anglès en el
desenvolupament de les
sessions: 70%
-Utilització de les TAC en el
procés d’aprenentatge: 30%.

X

- Música: Utilització de les TAC
per part de l’alumnat per a
consolidar els continguts: 2
sessions trimestrals en l’aula
d’informàtica
- Utilització de les TAC en la
consolidacció dels projectes
coordinats des de l’àrea de
plàstica: 50%
EF:
- 1 projecte interdisciplinari 25%
- S’ha realitzat 1 projecte
interdisciplinari i un altre projecte
(d’alguna àrea) a cada cicle.
50%.
-S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball globalitzat
100%.

X
X

X
X

X
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English: Col·laborar
en el
desenvolupament
dels projectes
trimestrals de CI, CM
i CS a través del
treball cooperatiu
Música: incloure
activitats musicals en
els diferents projectes
interdisciplinaris que
es fan a cada nivell.

English:
-Consolidació de Projectes:
1r-3r: 70%
-Consolidació de Projectes:
4t-6è:70%.

X

Música:
- 1 projecte interdisciplinari 25%
- S’ha realitzat 1 projecte
interdisciplinari i un altre projecte
(d’alguna àrea) a cada cicle.
50%.
-S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball globalitzat
100%

X

- Garantir que
s’integrin les TAC a
les programacions
d’aula i el
desenvolupament del
pla Tac amb la revisió
d’aquestes a final de
curs.
- Potenciar la
coordinadora Tac per
formar els docents
dotant-la d’hores i
eines per a fer-ho.
- Afavorir espais per
compartir recursos i
tasques d’aula.

Ús de les tac.
-Entre el 90% i el 10% usen TAC
com instrument de treball.
-Es treballa partint de la
programació transversal i es fa
aprendre amb la tecnologia i
sobre tecnologia.100%

1.3. Fomentar el
treball cooperatiu
mitjançant el treball
per projectes i la
flexibilitat en la
distribució horària

- Formar als mestres
sobre el treball
cooperatiu.
- Donar eines.
- Fer un seguiment
de les dinàmiques.

- Projecte interdisciplinari 25%.
-S’ha realitzat 1 projecte
interdisciplinari i un altre projecte
(d’alguna àrea) a cada cicle.
50%.
-S’ha treballat quasi tot per
projectes, mantenint la
coherència del treball
globalitzat.100%

X

2.3 Revisió i anàlisi de
la coherència
avaluativa

-Revisar les
programacions per
veure les eines
avaluatives
-Reunions de claustre
per veure la
coherència

75% -100unitats de programació
on s’inclou eines d’avaluació.

X

Nombre de reunions

X

. - Buidatge del
nombre d’ unitats
realitzades amb
aquest model de
programació.

-Índex de programacions que
usen aquesta graella.
Entre el 60 i el 100%

CONSELL DE
DIRECCIÓ
1.2. Integrar
progressivament les
TAC en els processos
d’ensenyament
aprenentatge

3.2. Ús de la nova
graella de
programació

. Aquests punts es
tornaran a proposar el
curs vinent.

X

X

X

X
X

X
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2.- Avaluació per a la millora dels resultats
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Millorar el nivell competencial de l’alumnat reduint la franja baixa i augmentant la alta un 15%.

OBJECTIUS OPERATIUS

1.- Promoure estratègies metodològiques competencials en totes les àrees.
1.4. Consens i ús generalitzat de metodologies competencials.
2.- Integrar l’autoavaluació i la revisió en les tasques.
2.1.Potenciació de l’ús de l’autoavaluació i la revisió de tasques amb rúbriques, portfolis, bases
d’orientació...

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ

OBJECTIUS

ACTUACIONS

EDUCACIÓ INFANTIL:
1.4.
Consens
i
ús
generalitzat
de
metodologies
competencials.

-Aplicació a les
programacions
d’eines i metodologies
competencials
consensuades.

-Més del 50% dels
mestres usen
metodologies
competencials
consensuades en les
reunions.

2.1. Potenciar l’ús
autoavaluació i revisar
tasques amb rúbriques,
portafolis, bases orientació

A final de l’etapa
iniciar-se en l’ús de
les activitats
d’autoavaluació i
coavaluació.

Usa diferents eines
d’avaluació al 50-100% de
les UP.

CICLE INICIAL:
1.4.
Consens
generalitzat
metodologies
competencials.

-Aplicació a les
programacions
d’eines i metodologies
competencials
consensuades.

-Més del 50% dels
mestres usen
metodologies
competencials
consensuades en les
reunions.

X

2.1. Potenciar l’ús
autoavaluació i revisar
tasques amb rúbriques,
portfolis, bases d'orientació

-Compartir en el
claustre diferents
eines utilitzades.
-Utilitzar diferents
eines d’autoavaluació.

Usa diferents eines
d’avaluació al 50-100% de
les UP.

X

CICLE MITJÀ:
1.4.
Consens
generalitzat
metodologies
competencials.

-Aplicació a les
programacions
d’eines i metodologies
competencials
consensuades.

-Més del 50% dels
mestres usen
metodologies
competencials
consensuades en les
reunions.

X

2.1. Potenciar l’ús
autoavaluació i revisar
tasques amb rúbriques,
portfolis, bases d'orientació

- Realitzar reunions
de cicle per compartir
les diferents eines
d’avaluacions
emprades.

Usa diferents eines
d’avaluació al 50-100% de
les UP.

X

CICLE SUPERIOR:
1.4.
Consens
i
generalitzat
metodologies
competencials.

-Aplicació a les
programacions
d’eines i metodologies
competencials
consensuades.

-Més del 50% dels
mestres usen
metodologies
competencials
consensuades en les
reunions.

X

Realitzar 1-2 reunions

Usa diferents eines

2.1. Potenciar l’ús

i

i

ús
de

ús
de

ús
de

MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

x

x

X
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autoavaluació i revisar
tasques amb rúbriques,
portfolis, bases d'orientació

de cicle per compartir
els instrument
d’avaluació usats.

d’avaluació al 50-100% de
les UP.

ESPECIALITATS:
1.4.
Consens
generalitzat
metodologies
competencials.

-Aplicació a les
programacions
d’eines i metodologies
competencials
consensuades.

-Més del 50% dels
mestres usen
metodologies
competencials
consensuades en les
reunions.

X

Usa diferents eines
d’avaluació al 50-100% de
les UP.

X

i

ús
de

2.1. Potenciar l’ús
autoavaluació i revisar
tasques amb rúbriques,
portafolis, bases orientació
CONSELL DE DIRECCIÓ:
1.4.
Consens
i
ús
generalitzat
de
metodologies
competencials.

Anàlisi de les
exposicions i
programacions dels
mestres sobre les
estratègies
aprenentatge.

- Nombre d’exposicions
dels mestres i el seu
anàlisi. Mínim 2 al
trimestre
- Nombre de mestres
programacions on s’usen
diferents eines
(50%-100%)

X

2.1. Revisar tasques amb
rúbriques, portafolis, bases
orientació

Revisió col.lectiva de
les bones pràctiques i
avaluació.

Usa diferents eines
d’avaluació al 50-100% de
les UP.

X

Queda pendent
consensuar les reunions

Degut alCovid no hem fet
aquestes reunions i es
proposaran
pel
curs
vinent.

3.- Inclusió de l’alumnat.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Organitzar eficientment personal, espais i horaris per l’atenció educativa de l’alumnat en un
sistema inclusiu tal com diu el Decret d’escola inclusiva.

OBJECTIUS OPERATIUS

1.Distribuir els reforços per cicles dins de l’aula.
1.2. Aprofitament i reorganització dels espais per afavorir l’aprenentatge.
2.Atendre els alumnes d’educació especial dins de l’aula sempre que es pugui.
2.1 Creació d’activitats obertes perquè tothom hi pugui participar.
2.2. Implicació de la persona encarregada d’educació especial dins de l’aula.

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

Educació infantil
1.2. Aprofitament i
reorganització dels
espais per afavorir
l’aprenentatge..

-Assessorament del grup
impulsor de
transformació per
aprofitar espais
exteriors.
-Aprofitar aquests espais
per l’aprenentatge en
diferents activitats.
- Concretar i valorar com
treure profit de l’entorn
exterior per fer espais
co/educatius.

Nombre de canvis físics
(entre el 50-100%)

x

Durant aquest curs ens
hem dedicat més a
reorganitzar els espais
interiors, tot i això també
hem aprofitat els espais
exteriors
per
fer
determinades activitats.

2.1 Creació d’activitats
obertes perquè tothom
hi pugui participar.

-Treball conjunt amb la
MEE i els reforços per
consensuar i adaptar
activitats segons el DUA.
-Aprofitar reunions de
migdia per programar,
valorar i adaptar

Entre el 25%-45% de
creació de noves activitats
amb la MEE

x

Han mancat hores per
poder fer aquest treball
conjunt.
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recursos i tasques
conjuntament.
2.2. Implicació de la
persona encarregada
d’educació especial
dins de l’aula.

-Afavorir la inclusió de
l’alumnat a l’aula i
reforçar aspectes amb el
grup classe.
-Treballar dins el grup
aula per racons,
tallers...per arribar als
alumnes amb més
necessitats.

Entre el 35%-50%
d’intervencions es fan dins
l’aula

Cicle inicial
1.2. Aprofitament i
reorganització dels
espais per afavorir
l’aprenentatge..

-Assessorament del grup
impulsor de
transformació per
aprofitar espais
exteriors.
-Aprofitar aquests espais
per l’aprenentatge en
diferents activitats.
- Concretar i valorar com
treure profit de l’entorn
exterior per fer espais
co/educatius.

Nombre de canvis físics
(entre el 50-100%)

2.1 Creació d’activitats
obertes perquè tothom
hi pugui participar.

-Treball conjunt amb la
MEE i els reforços per
consensuar i adaptar
activitats segons el DUA.
-Aprofitar reunions de
migdia per programar,
valorar i adaptar
recursos i tasques
conjuntament.

Entre el 25%-45% de
creació de noves activitats
amb la MEE

2.2. Implicació de la
persona encarregada
d’educació especial
dins de l’aula.

-Afavorir la inclusió de
l’alumnat a l’aula i
reforçar aspectes amb el
grup classe.
-Treballar dins el grup
aula per racons,
tallers...per arribar als
alumnes amb més
necessitats.

Entre el 35%-50%
d’intervencions es fan dins
l’aula

Cicle mitjà.
1.2. Aprofitament i
reorganització dels
espais per afavorir
l’aprenentatge..

-Assessorament del grup
impulsor de
transformació per
aprofitar espais
exteriors.
-Aprofitar aquests espais
per l’aprenentatge en
diferents activitats.
- Concretar i valorar com
treure profit de l’entorn
exterior per fer espais
co/educatius.

Nombre de canvis físics
(entre el 50-100%)

2.1 Creació d’activitats
obertes perquè tothom
hi pugui participar.

-Treball conjunt amb la
MEE i els reforços per
consensuar i adaptar
activitats segons el DUA.
-Aprofitar reunions de
migdia per programar,
valorar i adaptar
recursos i tasques
conjuntament.

Entre el 25%-45% de
creació de noves activitats
amb la MEE

Creiem
que
hi
ha
implicació però manca
més dedicació a la
setmana.
A P4 i P5 s'ha dedicat a
l’expressió
oral
i
logopèdia.
A P3 contes i pràxies.

x

X

No s’ha dut a terme

X

X

X

X
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2.2. Implicació de la
persona encarregada
d’educació especial
dins de l’aula.

-Afavorir la inclusió de
l’alumnat a l’aula i
reforçar aspectes amb el
grup classe.
-Treballar dins el grup
aula per racons,
tallers...per arribar als
alumnes amb més
necessitats.

Entre el 35%-50%
d’intervencions es fan dins
l’aula

Cicle superior.
1.2. Aprofitament i
reorganització dels
espais per afavorir
l’aprenentatge.

-Assessorament del grup
impulsor de
transformació per
aprofitar espais
exteriors.
-Aprofitar aquests espais
per l’aprenentatge en
diferents activitats.
- Concretar i valorar com
treure profit de l’entorn
exterior per fer espais
co/educatius.

Nombre de canvis físics
(entre el 50-100%)

2.1 Creació d’activitats
obertes perquè tothom
hi pugui participar.

-Treball conjunt amb la
MEE i els reforços per
consensuar i adaptar
activitats segons el DUA.
-Aprofitar reunions de
migdia per programar,
valorar i adaptar
recursos i tasques
conjuntament.

Entre el 25%-45% de
creació de noves activitats
amb la MEE

X

2.2. Implicació de la
persona encarregada
d’educació especial
dins de l’aula.

-Afavorir la inclusió de
l’alumnat a l’aula i
reforçar aspectes amb el
grup classe.
-Treballar dins el grup
aula per racons,
tallers...per arribar als
alumnes amb més
necessitats.

Entre el 35%-50%
d’intervencions es fan dins
l’aula

X

Especialistes
1.2. Aprofitament i
reorganització dels
espais per afavorir
l’aprenentatge.

-Assessorament del grup
impulsor de
transformació per
aprofitar espais
exteriors.
-Aprofitar aquests espais
per l’aprenentatge en
diferents activitats.
- Concretar i valorar com
treure profit de l’entorn
exterior per fer espais
co/educatius

Nombre de canvis físics
(entre el 50-100%)

X

2.1 Creació d’activitats
obertes perquè tothom
hi pugui participar.

2.2. Implicació de la
persona encarregada

EF:

X

X

X

English:

X

Música:

X

-Treball conjunt amb la
MEE i els reforços per
consensuar i adaptar
activitats segons el DUA.
-Aprofitar reunions de
migdia per programar,
valorar i adaptar
recursos i tasques
conjuntament.

Entre el 25%-45% de
creació de noves activitats
amb la MEE

X

-Afavorir la inclusió de
l’alumnat a l’aula i

Entre el 35%-50%
d’intervencions es fan dins

X

A EF sempre o gairebé
sempre arpofitem els
espais exteriors (si la
climatologia ho permet).
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d’educació especial
dins de l’aula.

reforçar aspectes amb el
grup classe.
-Treballar dins el grup
aula per racons,
tallers...per arribar als
alumnes amb més
necessitats.

l’aula

Consell de direcció
1.2. Aprofitament i
reorganització dels
espais per afavorir
l’aprenentatge.

-Assessorament del grup

Mínim 1 revisió/observació
a cada curs. Mínim un 30%
mestres fan activitats
obertes

impulsor de transformació
per aprofitar espais
exteriors.
-Potenciar l’aprofitament
d’aquests espais per
l’aprenentatge en diferents
activitats.
- Potenciar el treball per
concretar i valorar com
treure profit de l’entorn
exterior per fer espais
co/educatius.
-Revisar programacions.

X

X
X
X

2.1 Creació d’activitats
obertes perquè tothom
hi pugui participar.

-Crear espais i donar
hores per les reunions
de MEE amb
tutors/especialistes per
treballar conjuntament
adaptant material.

Entre el 25%-45% de
creació de noves activitats
amb la MEE

X

2.2. Implicació de la
persona encarregada
d’educació especial
dins de l’aula.

-Pactar horaris d’atenció
dins i fora l’aula amb la
MEE potenciant la
inclusió.
- Reunió
trimestral/mensual amb
MEE.

Entre el 35%-50%
d’intervencions es fan dins
l’aula

X

X

4.- Projecció del centre cap a l’exterior: agents educatius, entorn i mitjans de comunicació.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Millorar la projecció externa del centre tot aprofitant els agents externs i l’entorn.

OBJECTIUS OPERATIUS

1. Augmentar la relació de cooperació amb entitats municipals i socials.
1.1. Ampliar les relacions i col·laboracions amb entitats del municipals i/o barri.
2. Incrementar la presència del centre en els mitjans de comunicació.
2.1. Establir relacions amb diferents mitjans de comunicació per donar a conèixer el projecte
de l’escola.
2.2. Participar en els mitjans amb les activitats del centre.
3. Potenciar els usos de la xarxa del centre.
3.1. Dinamitzar del web del centre.
3.2. Vetllar per l’actualització del blocs d’aula.

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

EDUCACIÓ
INFANTIL:
3.2. Vetllar per
l’actualització del blocs
d’aula.

Entrades al blog de
manera periòdica i a les
xarxes socials.

- Número d’entrades.
Mínim 2 al mes
- Augment d’un 25%

CICLE INICIAL:
3.2. Vetllar per
l’actualització del blocs
d’aula.

Entrades al blog de
manera periòdica.

- Número d’entrades.
Mínim 2 al mes
- Augment d’un 25%

VALORACIÓ
MS

S

P

M

x

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Ens ha estat més còmode
fer servir Instagram.

X
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CICLE MITJÀ:
3.2. Vetllar per
l’actualització del blocs
d’aula.

Realitzar els blocs a la web
de cada curs i escriure-hi
entrades regularment.

- Número d’entrades.
Mínim 2 al mes
- Augment d’un 25%

CICLE SUPERIOR:
3.2. Vetllar per
l’actualització del blocs
d’aula.

Actualització quinzenal a la
web de l’escola.
Tenir més visibilitat a les
xarxes socials.

- Número d’entrades.
Mínim 2 al mes
- Augment d’un 25%

ESPECIALITATS:
1.1. Ampliar les
relacions i
col·laboracions amb
entitats del municipals
i/o barri.

EF:

- Número d’entrades.
Mínim 2 al mes
- Augment d’un 25%

3.2. Vetllar per
l’actualització del blocs
d’aula.

EF:

Música:

X

X

X
X

English:

English:

X

- Número d’entrades.
Mínim 2 al mes
- Augment d’un 25%

X
X

Música

CONSELL DE
DIRECCIÓ:
1.1. Ampliar les
relacions i
col·laboracions amb
entitats del municipals
i/o barri.

-Realitzar activitats APS
amb entitats del barri.
-Afavorir les activitats al
Park Güell amb
col·laboració amb BSM.
- Mantenir altres
col·laboracions ja
existents.

- Nombre de relacions i
col·laboracions
realitzades.Augment 10%

2.1. Establir relacions
amb diferents mitjans
de comunicació per
donar a conèixer el
projecte de l’escola.

-Ampliar les relacions
institucionals amb els mass
media.
-Buidatge del nombre de
reunions realitzades i grau
de satisfacció dels
implicats.

- Número de reunions
amb mitjans.Augment
10%
- Grau de satisfacció dels
agents implicats.10-15%

2.2. Participar en els
mitjans amb les
activitats del centre.

Donar a conèixer i
participar amb activitats de
centre en diferents mitjans.

- Número d’articles
publicats,
col·laboracions...Augment
10%

3.1.Dinamitzar del web
del centre

-Coordinar amb Afa i la
coordi inf. la web i els
canvis i modificacions.
-Encoratjar, ajudar i fer el
seguiment amb els mestres
de les entrades quinzenals.

-Augment d’entrades 20%

Vetllar perquè els mestres
facin les entrades.

Número d’entrades al web.
Augment d’entrades en un
20%

COORD.INFORMÀTICA:
3.1. Dinamitzar del web
del centre.

Des de l’àrea d’Anglès i
EF no ha estat possible
ampliar les relacions i
col·laboracions
amb
entitats municipals/barri. A
EF s’han mantingut les
activitats que la Covid 19 i
les altres entitats ens han
permès fer.
A EF es va decidir només
utilitzar la web de l’escola
i Instagram per fer difusió
de les diferents activitats.
El blog d’Anglès s’ha
actualitzat trimestralment,
afegint els continguts/links
nous que s’hi han estat
treballant en cada curs.
Hem
ampliat
amb
Salutem, rebost solidari
de Gràcia

X
X
X
X

X

X

X
X

X

No tots els cicles han
complert els objectius.
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5.- Comunicació i relació fluida entre família escola.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Fomentar i millorar la comunicació amb les famílies per una major integració en la comunitat
educativa.

OBJECTIUS OPERATIUS

1. Revisar i diversificar les estratègies de comunicació amb les famílies.
1.2. Fomentar les visites a la web de l’escola.
2. Promoure espais de trobada amb les famílies.
2.1. Potenciar espais de trobada mestres-família i entre les famílies: reunió de delegats,
“carmanyolada”, tertúlies, festa d’estiu…
2.2. Dinamitzar les tertúlies pedagògiques un cop al trimestre com un espai d’enriquiment
pedagògic.
3. Fomentar la participació de major nombre de famílies.
3.1. Implicar les famílies que participen poc oferint diversificació de tasques: entrades a l’aula,
participació en festes...

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

S

EDUCACIÓ INFANTIL:
1.2. Fomentar les visites a
la web de l’escola.

Entrades periòdiques amb
els alumnes a la web de
l’escola per mostrar-lis
activitats d’altres cursos i
recordar les pròpies.
Convidar a les famílies a
entrar a la pàgina web.

Augment d’un 20%
del nombre de
visites.

3.1. Implicar les famílies
que participen poc oferint
diversificació de tasques:
entrades a l’aula,
participació en festes...

Foment de les activitats
conjuntes família-escola,
potenciant la relació amb
les que no solen participar,
oferint-lis ajut si s’escau.

Augment d’un 20%
30-75% Grau de
satisfacció

CICLE INICIAL:
1.2. Fomentar les visites a
la web de l’escola.

Entrades periòdiques amb
els alumnes a la web de
l’escola per mostrar-lis
activitats d’altres cursos i
recordar les pròpies.
Convidar a les famílies a
entrar a la pàgina web.

Augment d’un 20%
del nombre de
visites.

X

3.1. Implicar les famílies
que participen poc oferint
diversificació de tasques:
entrades a l’aula,
participació en festes...

Foment de les activitats
conjuntes família-escola,
potenciant la relació amb
les que no solen participar,
oferint-lis ajut si s’escau.

Augment d’un 20%
30-75% Grau de
satisfacció

X

CICLE MITJÀ:
1.2. Fomentar les visites a
la web de l’escola.

Entrades periòdiques amb
els alumnes a la web de
l’escola per mostrar-lis
activitats d’altres cursos i
recordar les pròpies.
Convidar a les famílies a
entrar a la pàgina web.

Augment d’un 20%
del nombre de
visites.

3.1. Implicar les famílies
que participen poc oferint
diversificació de tasques:
entrades a l’aula,
participació en festes...

Foment de les activitats
conjuntes família-escola,
potenciant la relació amb
les que no solen participar,
oferint-lis ajut si s’escau.

Augment d’un 20%
30-75% Grau de
satisfacció

X

CICLE SUPERIOR:
1.2. Fomentar les visites a
la web de l’escola.

Entrades periòdiques amb
els alumnes a la web de
l’escola per mostrar-los

Augment d’un 20%
del nombre de
visites.

X

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

x

Hi ha hagut comunicació
directe entre tutores i
famílies, via mail o
whatsapp amb famílies
delegades.

x

Hem
tingut
bastant
participació, més a 2n que
a primer. No hem ofert
ajut a les famílies que no
acostumen a participar.
Aquest any potser no era
el millor

X

Participació a la Festa de
final de curs d’una mare
nouvinguda de 4t,
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activitats d’altres cursos i
recordar les pròpies.
Convidar a les famílies a
entrar a la pàgina web.
3.1. Implicar les famílies
que participen poc oferint
diversificació de tasques:
entrades a l’aula,
participació en festes...

Foment de les activitats
conjuntes família-escola,
potenciant la relació amb
les que no solen participar,
oferint-lis ajut si s’escau.

Augment d’un 20%
30-75% Grau de
satisfacció

ESPECIALITATS:
1.2. Fomentar les visites a
la web de l’escola.

Entrades periòdiques amb
els alumnes a la web de
l’escola per mostrar-lis
activitats d’altres cursos i
recordar les pròpies.
Convidar a les famílies a
entrar a la pàgina web.

Augment d’un 20%
del nombre de
visites..

X

:

EF:

X
X

English:

X

Música:
3.1. Implicar les famílies
que participen poc oferint
diversificació de tasques:
entrades a l’aula,
participació en festes...

Foment de les activitats
conjuntes família-escola,
potenciant la relació amb
les que no solen participar,
oferint-lis ajut si s’escau.

Augment d’un 20%
30-75% Grau de
satisfacció

CONSELL DE DIRECCIÓ:
2.1. Potenciar espais de
trobada mestres-família i
entre les famílies: reunió
de delegats,
“carmanyolada”, tertúlies,
festa d’estiu…

-Proposar activitats on es
potenciïn les relacions
família escola.
-Comptatge d’aquestes
trobades.

Augment d’un 20%
del nombre de
famílies que
s’impliquen en
activitats muntades
pels mestres i per
l’AFA.

2.2. Dinamitzar les tertúlies
pedagògiques un cop al
trimestre com un espai
d’enriquiment pedagògic.

-Proposar temes, calendari
adients per fer les tertúlies.
-Realitzar un qüestionari
inicial de temes d’interès.
-Buidatge del nombre de
tertúlies i nombre
d’assistents.
-Fer més difusió via
delegats, mail. paper
entrada...

Mínim 1-2
activitat/trimestre
proposada per
l’escola i/o famílies

-Encoratjar els mestres a
que ofereixin moments i
activitats d’entrada a les
famílies a la classe.
-Buidatge del qüestionari a
les famílies.

Augment d’un 20%
30-75% Grau de
satisfacció

3.1. Implicar les famílies
que participen poc oferint
diversificació de tasques:
entrades a l’aula,
participació en festes...

EF: El canal més utilitzat per
fer
disusió
ha
estat
l’Instagram
English:
Des de l’àrea
d’anglès
s’han
fet
les
següents entrades a la web
de l’escola (Saint Valentine’s,
Saint Patrick’s, and Saint
George/Happy
Easter)
mitjançant
l’exposició
digital/interactiva d’un mural
fet per diferents cicles o
cursos amb l’objectiu de
felicitar
a la comunitat
educativa aquestes festivitats
(treballades també des de
l’escola en l’àrea d’anglès).

X

Des de l’àrea d’Anglès i
EF l’activitat de l’English
Day que fomenta la
participació
de
les
famílies,
ha
estat
anul·lada pel covid. Per
tant,
queda
sense
avaluar.
Tot i la situació no hem
deixat fora les famílies.
Però s’han convocat de
manera
individfual
o
telemàtica.

X
X

X

Pel Covid!!!

X
X

X

X
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6.- Actualització i creació de la documentació de l’escola.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Revisar i elaborar els documents d’escola

OBJECTIUS OPERATIUS

1.Revisar i ampliar el PEC.
1.1.Consens i publicació.
2.Crear el Pla de Convivència.
2.1.Implicació de la comunitat educativa en la redacció final del projecte de
convivència.

OBJECTIUS
CONSELL DE DIRECCIÓ:

1.1.Consens i publicació
dels PEC

2.1.Implicació de la
comunitat educativa en la
redacció final del projecte
de convivència.

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

-Publicació dels documents a
la web del centre.
-Comunicació dels
documents a la comunitat via
correu electrònic

25-50%

-Revisió de diferents apartats
del pla.

Entre 25-50% del
personal de la
comunitat educativa
implicat.

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

7.- Millora de l’organització i funcionament de l’organigrama i de les reunions.
OBJECTIU ESTRATÈGIC

Optimitzar el temps, el personal i l’espai de les reunions.

OBJECTIUS OPERATIUS

1.-Fomentar un lideratge compartit: delegar i distribuir tasques.
1.1. Distribució de tasques segons la responsabilitat
2.Reduir les hores de reunions on es repeteix la mateixa informació.
2.1.Ús del mail com a eina de traspàs de la informació
2.2.Usar les hores de reunions per fer reflexions i debats pedagògics.

OBJECTIUS
CONSELL DE DIRECCIÓ:

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

Seleccionar personal per
fer coordinacions, per ser
persones referents de les
comissions.

- Grau de
satisfacció del
personal 50-75%

X

2.1.Usar el mail com a eina
de traspàs de informació.

-Passar les reunions
informatives per mail i
deixar les decisions
presencials.

Entre el 45-70%
de satisfacció dels
mestres. .

X

2.3.Usar les hores de
reunions per fer reflexions i
debats pedagògics.

Optimitzar les hores de
reunions partint del consell
de direcció i arribant als
cicles pels coordinadors.

Entre el 45%-60%
d’hores usades
per reflexionar i
parlar d’educació

1.1.Distribuir tasques
segons la responsabilitat.

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X
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2.2.VALORACIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I UNIPERSONALS
2.2.1. Funcions del Consell Escolar.
Presidenta i Directora: Sandra Martí Lozano
Representants:
Equip Directiu: Sandra Martí Lozano (Directora), Mireia Sarlé Esteve (cap d’estudis),Rebeca
Monzó (Secretària)
AFA (Pares): Silvia Clavera Ibáñez, Bet Baile, David Bragulat, Miquel Angel Leiva, i M.de les
Victories Pessolani
Mestres: Miquel Anglada Camps, Lourdes Esteve Pardo, Glòria Retorta Valenzuela, Arantza
Alonso, Mayte Blanca Sánchez i Mònica Tomàs.
PAS: Carles Pablo Yarza i Xavier Martínez
Ajuntament: Joana Maria Luna

OBJECTIUS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

ACTUACIONS

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

Participar en l’aprovació
de la PGA: vetllar i
donar suport per al seu
compliment

Col·laboració
en
activitats plantejades.

les

Grau de satisfacció
dels membres del
consell escolar.

X

Participar en l’aprovació
de la gestió econòmica
de centre.

Participar en l’aprovació del
pressupost del centre i el
rendiment de comptes.

Grau de compliment
de
les
reunions
informatives.

X

Reunir les comissions
del consell quan es
cregui necessari amb els
representants
corresponents

-Reunió quan es necessiti
de les diferents comissions.
-Intervenir activament en el
Pla de Convivència del
Centre engegat aquest curs

Nombre de reunions
de les comissions
del consell.

X

Fomentar una
acollidora.

escola

Obertura de l’escola a les
famílies en certes festes i
celebracions.
-Noves
propostes
per
afavorir aquesta relació

- Acords a les actes
del Consell Escolar.
Buidatge
d'enquesta de grau
de satisfacció.

Promoure
cooperatiu
famílies-escola.

treball

Proposar
xerrades,
col·loquis, debats sobre
temes que interessin a les
famílies.
Comptar amb les famílies
per
tasques
escolars
(explicacions del projecte,
hort, patis…)

- Comptatge del
nombre d’activitats
on han participat els
pares.
Buidatge
d'enquesta de grau
de satisfacció

Amb la tasca que fa l’AFA
no creiem necessari que
el consell escolar ho faci.

Millorar la comunicació
escola- famílies

Pensar en canals de
comunicació: ús de mails,
twitter, web, blogs...

Buidatge d'enquesta
de
grau
de
satisfacció

És una tasca que es fa
des del Consell de
direcció i el claustre.

Aprovar les directrius
per a la programació de
les
activitats
complementàries
i
activitats extraescolars, i
avaluar-ne
el
desenvolupament.

Presentar el Pla de Treball
de l’AFA (PGA AFA)

-Grau
de
compliment del pla
de treball.
-Grau de satisfacció
de
les
famílies
mitjançant
enquestes.

Només s’ha reunit
comissió econòmica.

Per la
COVID

X

x

la

limitació de la

Tenir més present avisar a
les famílies d’aquestes
noves activitats.
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2.2.2. Funcions del claustre
Representants: Sandra Martí Lozano, Mireia Sarlé Esteve, Rebeca monzó, Mònica Tomás/Berta
Patxot, Montserrat Guardiola Coll, Vanessa Català Jàfer, Glòria Retorta, Monica Domínguez,
M.Dolors Luengo, Miquel Angel Anglada Camps, Xavier Martínez, M.Antònia Novau Gibert,
M.Arantzazu Alonso Becerro, Mercè Sesé Sabartés, Lourdes Esteve Pardo, Mayte Blanca
Sánchez

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

Revisió i difusió del
pla de convivència
a la comunitat
educativa.

-Publicació a la web.
-Informar via mail.

Percentatge de
persones
assabentades.
Entre 25-50%

Programar les
activitats
educatives del
centre i avaluar-ne
el
desenvolupament i
resultats.

Preveure, organitzar i
pensar les sortides i
activitats a l PGA i
avaluar-les totes a la
memòria anual de centre.

-Tenir les sortides
previstes
acordades i
passades per
consell escolar al
primer trimestre.
-Avaluació
d’aquestes un cop
finalitzades.

x

x

S

P

M

De moment està en
procés de revisió i van
compartint-se amb el
Claustre
les
actualitzacions rellevants.

X

x

Donar suport en el
compliment de la
PGA

Revisar la PGA a mitjans
de curs per veure el seu
compliment.

Revisió i
actualització de la
graella.

Aprofundir i aplicar
les eines
d’avaluació.

Reunions per compartir les
eines emprades.

Quantitat de
reunions (mínim
una per cicle amb
especialistes
inclosos).

x

Compartir les
formacions entre
iguals partint de les
comissions i les
formacions prèvies
per fer línia
d’escola.

- Implicació de membres
del claustre en la
preparació de xerrades
pels companys.
- Fer reunions de
comissions i claustre per
compartir el treballat a les
comissions.
- Participació en les
posada en comú de les
formacions realitzades
prèviament.

Grau de
satisfacció dels
mestres amb
l’aplicació de
l’enquesta

x

Revisió i anàlisi dels
resultats obtinguts en
comparació als del curs
anterior i fer-ne una
reflexió.

Anàlisi i
comparació de les
proves de CCBB
de 6è d’enguany
amb les del curs
passat.

Reducció del
percentatge baix en
les diferents àrees
de CCBB.

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

L’objectiu de compartir
serà bàsic per l’any
vinent.

x

x

x

No ens han donat encara
els resultats
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Seguir fomentant
una escola
acollidora.

Seguir
implementant
pràctiques
inclusives

- Noves propostes per
afavorir la participació de
totes les famílies.
- Mantenir les dinàmiques
de fer les entrevistes,
emails,... que facin falta
amb les famílies.
- Crear i compartir el pla
d’acollida de les famílies
noves.

Grau de
satisfacció de les
famílies en
l’enquesta
realitzada a final
de curs.

- Dedicar més temps a
l’aula ordinària que fora.
- Dissenyar programacions
d’aula i activitats segons el
DUA.
- Actualització del PI
d’acord amb el DUA.

-Descens del
nombre de PI.
-Grau de
satisfacció dels
mestres.

Tenir en compte les
famílies amb més pors per
participar.

x
x

x
x
x
x

2.2.3.Funcions del CONSELL DE DIRECCIÓ.
Responsable/es: Sandra Martí (directora), Mireia Sarlé (cap d’estudis), Rebeca Monzó
(secretària) i Coordinadors: Mònica Tomàs (Infantil) i M.Dolors Luengo (primària)

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

Garantir el
desenvolupament del
projecte educatiu i de la
programació general
anual.

Seguiment del
compliment del PEC i
PGA en les reunions
de Claustre

Elaboració del PEC
i de la PGA

Plantejar temes
pedagògics,
curriculars i/o
dinamitzar el treball
d’escola per fer
coherència des
enfocaments
metodològics, les
concrecions i les
programacions
curriculars i els
materials didàctics.

- Reunions de traspàs
de bones pràctiques
pedagògiques, de les
formacions i
coneixements
adquirits
- Reunions per
compartir activitats i
projectes:
d’aula/cicle…
- Reunions per
coordinar la
coherència
pedagògica de
l’escola.

-Grau de
satisfacció de la
reunió i de
l’aplicació pràctica
del que s’ha
explicat en
aquestes
reunions, cicles…
- Percentatge/
grau de
participació dels
mestres
- Grau de
coherència en la
metodologia
escolar.

Agilitzar el traspàs
d’informació.

Compartir l’acta del
consell de direcció
telemàticament.

Nombre d’actes
penjades al Drive

X

Transmetre la
informació al consell
de direcció i a

Recollida
d’informacions,
demandes,
suggeriments i

Percentatge de
propostes fetes
(suggeriments
aportats en cicle,

X

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

X
X

Tot i que un cicle s’ha
sentit
despenjat
i
proposem de cara al curs
vinent
reunions
per
comunitats.
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l’inrevés.

propostes del seu
cicle i traslladar-les al
consell de direcció
per a compartir-les i
debatre-les

comissió
pedagògica i/o
claustre de
professorat) i
resoltes

Vetllar per una correcta
convivència de la
comunitat educativa a
l’escola: acció tutorial
amb alumnes i famílies

-Facilitar espais
d’atenció
personalitzada
tutor/a-alumne/a i
famílies
-Compartir les accions
amb la Comissió de
Convivència

Grau de satisfacció
de la convivència
en el centre
(Enquesta)

Fer suport i
assessorament als
docents de nova
incorporació

Fer un
acompanyament inicial
a la persona
incorporada

Grau de satisfacció
de
l’acompanyament
rebut

Afavorir i fomentar la
transmissió de les
informacions entre
etapes educatives.

Organitzant reunions
de claustre:
infantil-primària (P5-1r)
i 6è
primària-secundària

Nombre de
reunions
realitzades

Potenciar el treball
d’equip entre docents i
de la resta de la
comunitat educativa.

Organitzar espais de
trobada per potenciar
el treball d’equip:
dinàmiques de
cooperació, reunions
pedagògiques per la
comunitat educativa...

Nombre de
reunions
realitzades durant
el curs

X

X

X

X

X

2.2.4.Funcions de direcció.
Responsable: Sandra Martí Lozano

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

1.- Representar el
centre amb el
Consorci, les
institucions
educatives….

Assistència a les reunions
convocades pel Consorci
i altres institucions com a
representant de l’escola.

Assistència al
90% (mínim) de
reunions
convocades.

X

2.- Fer el lligam entre
l'administració i el
centre.

Estar disponible i oberta a
les aportacions de
l’administració i fer-ne de
vincle.

100% de
resposta
positiva per part
de la directora.

X

- Recordar mitjançant
mails dels documents

Nombre de
situacions

X

OBJECTIUS

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

-Funcions de representació:
S’ha assistit al 100%
de manera virtual

-Funcions de lideratge:
1.- Assegurar el
compliment del PEC,

S’ha recordat a mig
curs la carta de
21
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carta de compromís,
Currículum…

penjats a la web/Drive per
famílies i mestres.
-Realització de reunions
inicials amb mestres.

solucionades
mitjançant els
documents.

2.- Optimitzar i afavorir
la coordinació docent
definint i delegant
tasques (comissions,
coordinacions)

- Afavorir el treball per
comissions, cicles,
coordinacions.
- Organitzar les tasques
amb ordres del dia ben
establertes.

-Formulari amb
el grau de
satisfacció
docent al
finalitzar el curs.

3.-Orientar, dirigir i
supervisar les activitats
del centre i dirigir
l’aplicació de la PGA.

Fer seguiment de les
activitats i del grau de
satisfacció.

Formulari del
grau de
satisfacció dels
mestres de les
activitats i
sortides.

compromís a totes
les
famílies
de
l’escola.
X

X

-Funcions de relació a la comunitat escolar.
1.- Vetllar pel
compliment de la carta
de compromís.

Recordar i informar de la
existència i compliment
via mail.

Nombre de
problemes
solventats
gràcies a aquest
document.

X

2- Convocar reunions
fixes i puntuals amb
l’AFA

-Convocar reunions amb
ordre del dia per tal de
parlar de diferents
aspectes.
-Reunió amb les
comissions de l’AFA.

Comptatge del
nombre
de
reunions anuals
realitzades

X

3-Fomentar una escola
acollidora tot
promovent el treball
cooperatiu
famílies-escola.

-Obertura de l’escola a
les famílies en certes
festes i celebracions.
-Comptar amb les
famílies per tasques
escolars (explicacions del
projecte, hort, patis…)

Buidatge
enquesta amb
grau de
satisfacció.

X

Tot i la situació
extraordinària, han
entrat famílies i s’han
fet diverses activitats
i festes,

-Funcions d’organització i gestió del centre:
1- Creació espais de
debat i reflexió

- Concretar espai i temps
per tal de fer debats
pedagògics.
-Implicar docents a fer
xerrades (especialistes)

-Comptatge del
nombre de
claustres
pedagògics
(mirant actes),
buidatge dels
acords presos
com a claustre i
observació
directa del grau
de compliment
dels acords.

2- Afavorir l’estima per
l’entorn proper.

Afavorir l’estudi i les
sortides dels alumnes pel
Parc i/o entorn proper..

Comptatge de
les sortides dels
alumnes a

X

X

Se n’han fet poques i
es proposa com
objectiu prioritari pel
curs vinent.

Volem que encara
s’aprofiti més l’entorn
exterior proper.
22

C/Olot, s/n (Park Güell) 08024 Barcelona. Tel.932130484 i 932132016 a8002174@xtec.cat http://www.baldirireixac.org

ESCOLA BALDIRI REIXAC. MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE. CURS 2020/21
l’entorn proper.

2.2.5. Funcions de Cap d’Estudis.
Responsable: Mireia Sarlé Esteve

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

Fer el seguiment dels
diferents documents
de centre i/o
modificar-los: PGAC,
MAC, PEC, Projecte
de Convivència,
NOFC...

Gestió, organització
i elaboració dels
diferents
documents.
Delegar-los si
s’escau.

Nombre de
documents
elaborats,
modificats i
aprovats

X

Coordinar els actes
acadèmics i les
activitats
extraescolars i
complementàries en
col·laboració amb
claustre i AFA.

Revisar les
activitats dutes a
terme a l’escola per
tal que vagin en
consonància amb el
PdD, el PEC i el
PGAC

Esmenar-les i
compartir-les a les
reunions del
Consell de
Direcció

X

Coordinar el procés
d’elaboració del
PCC.

Planificar espais de
trobada per tal de
donar temps perquè
els/les mestres
puguin elaborar la
programació
curricular de centre
així com penjar-la al
Drive

Percentatge de
mestres que han
desat al Drive el
seu PCC
(Projectes)

Fer propostes i
coordinar el treball
del professorat

Potenciació del
treball en equip que
afavoreixi la reflexió
i la presa d’acords:
mitjançant
intercanvi de bones
experiències/
pràctiques i
reunions
pedagògiques

Percentatge de
reunions dutes a
terme:
cicle/pedagògique
s/d’intercanvi de
bones
experiències

X

Respecte el curs passat
hem augmentat un dia (1
a 2) de reunions de
coordinació per cicles
minvant el temps per
compartir
en
claustres-reunions
pedagògiques.
Hem fet reunions d’equip
impulsor i claustre per
parlar
sobre
la
transformació i innovació
educativa

Fer el seguiment de
la formació del
professorat del
Claustre

Detecció de les
necessitats
formatives (treball
per ambients,
projectes…)

Nombre de
formacions
apuntades i
percentatge de
professorat que
s’hi inscriu (del
Pla de Formació
de Zona)

X

Totes les formacions a les
quals estàvem inscrits s’han
dut a terme telemàticament.
L’única formació en la qual el
percentatge de docents ha
minvat respecte a l’inici (han
deixat d’assisitir-hi) ha estat
la d’”Escoles per la igualtat i
diversitat”. El curs vinent la
continuarem fent (segon any
dels tres previstos).

Hi ha hagut una bona
coordinació entre AFA i
sobretot la direcció del
centre
per
tal
de
gestionar els diferents
actes
i
activitats
permeses i amb canvis
d’última hora arran de la
pandèmia

X

S’ha fet el seguiment
però en algun cas manca
tenir-ho fet al dia
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Impulsar el pla
d’avaluació interna i
externa

Valoració periòdica
i registre sistemàtic
del progrés de
l’alumne/a de les
proves: ACL (2n,4t
i 6è) i CCBB (6è)

Percentatge de
proves recollides
d’avaluació
interna i externa

X

100% de les previstes.

Elaborar els horaris
del claustre de
professorat

L’elaboració del
horaris i la
distribució de grups
i aules

Entrega dels
horaris als
mestres i a la
Inspecció (L’anual
d’Inspecció)

X

Hem
valorat
molt
positivament el respectar
les especialitats i no
barrejar
alumnat
de
diferent nivell

Coordinar la formació
d’alumnes en
pràctiques de les
diferents universitats

Demanda a les
universitats
d’alumnes de
pràctiques

Nombre
d’alumnes de
pràctiques al
centre

X

28
(26
a
diferents
universitats i 2 a graus d’FP)

2.2.6.Funcions de Secretària.
Responsable/es: Rebeca Monzó
OBJECTIUS

ACTUACIONS

- Realitzar
contractes i
pagaments
d’autocars,
colònies i
activitats com el
concert de Nadal.
- Organitzar les
sortides de
l’alumnat amb
autocar i les
colònies escolars.

- Contractar els autocars per a

Seguir vetllant
per tramitar tota
la gestió
documental
academico-admin
istrativa.

Gestionar, ordenar i custodiar la
documentació
acadèmica,administrativa i el
correu d’entrada i sortida:
- Estendre certificats i
documents oficials a alumnes,
exalumnes,mestres, famíles i
altres.
- Diligenciar i executar la
demanda i documentació dels
ajuts de menjador.
- Administrar i arxivar els
expedients acadèmics de
l’alumnat.
- Realitzar la preinscripció,la
matriculació i baixes de
l’alumnat a ESFERA i RALC.

les sortides i colònies de
l'alumnat de l’escola.
- Contractar les colònies
escolars, fer el pagaments i la
gestió del contracte pel concert
de Nadal.

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
- Nombre de
sortides amb
autocar
contractades.
- Grau de
satisfacció de
l’alumnat i del
professorat en
les colònies
escolars i en el
concert de Nadal
especificat en la
memòria de final
de curs.

- Nombre de
certificats
tramitats.
- Nombre d’ajuts
de menjador
tramitats
- Nombre
d’expedients
rebuts i lliurats
durant el curs.
- %d’èxit en la
preinscripció,
matriculació i
baixes de
l’alumnat.
-%de
documentació

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

Moltes de les
tasques de la gestió
acadèmica i
administrativa les
realitza
l’administrativa.
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- Utilitzar, sempre que
s’escaigui, el programari Esfera
per dur a terme aquest objectiu.
- Participar activament en els
seminaris de secretaris de
Gràcia.

actualitzada
durant el curs al
programari
esfera.
- Grau de
satisfacció de la
participació al
seminari.

Continuar
administrant la
gestió econòmica
del centre:
comptabilitat i
pressupost
2020(excel i
Esfera).

- Crear el pressupost 2021
utilitzant al programari Esfera.
- Crear i tancar a finals de
desembre, la comptabilitat de
l’any 2020 i crear i cursar la
comptabilitat de l’any 2021 tant
a nivell intern de centre com al
programari Esfera.
- Gestionar els diners de les
aportacions del consorci i de
les famílies en concepte de
activitats, material i sortides i
les colònies escolars i les
factures del menjador.
- Captar els impagats i
aconseguir que col.laborin
realitzant aportacions
periòdiques.
- Enviar cartes via mail a les
famílies especificant els
pagaments per colònies i per
material, activitats i sortides.
- Gestió de pagaments de les
sortides escolars de tots els
cursos programades i de les
que van sorgint en els
projectes.
- Gestió dels autocars i dels
pagaments de totes les sortides
realitzades.
- Cobrar i gestionar les còpies
per l’alumnat, l’AFA i de
l’escola.
- Realitzar la declaració del 347
per hisenda.
- Pagar i gestionar les factures
de tots els mestres i tiquets.
-Gestionar els diners del banc
BBVA per les aportacions del
menjador i de Caixa
d’Enginyers per l’economia de
l’Escola.

-% grau d’encert
en el càlcul del
pressupost.
-Grau de
resolució de la
comptabilitat
-% d’execució
d’un excel tancat
a finals de cada
curs escolar i de
la gestió
econòmica al
programari
l’Esfera.
- Nombre
d’alumnes que
han fet
l’aportació
econòmica
demanada.
- Nombre
d’alumnes amb
ajut de
menjador.

Gestionar els
recursos
materials

Ajudar a gestionar el material
socialitzat per secretaria i
l’escola: paper, material
d’oficina..
-Gestionar i administrar els
contractes de maquinari de

- Nombre de
comandes de
material
socialitzat
escola.

x

x

Falta fer l’inventari.
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reprografia, les fotocòpies.
- Custodiar els expedients
acadèmics de l’alumnat i els
arxius econòmics segons la llei
indica.
- Fer un inventari de tot el
mobiliari escolar.

- Nombre de
fotocòpies totals
realitzades.

Documentar les
reunions de
claustre i del
Consell Escolar
del centre.

-Elaborar les actes del claustre
i del consell escolar del centre.
Elaborar un llibre anual de totes
les actes de claustre i de
consell escolar.

Nombre d’actes
realitzades tant
en claustre com
en consell
escolar.

X

Gestionar els
ajuts de menjador
sol.licitats per les
famílies i els ajuts
del ministeri o
d’altres que se’n
puguin esdevenir
i fer de pont amb
el consorci.

Informar, ajudar i gestionar
totes les beques i ajuts.

Nombre beques
realitzades tant
de menjador
com del
ministeri.

X

2.3.ÒRGANS DE COORDINACIÓ.
2.3.1.Coordinador de Cicle
Responsables: M.Dolors Luengo
i Mònica Tomàs
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Representar el cicle en
la coordinació d’escola
i aportar les
informacions

Aportacions en el
claustre i consell escolar.

Nombre d'acords
presos.

Coordinar les reunions
de cicle. Convocar i
preparar les reunions.
Fer el seguiment dels
temes i dels acords i
donar-los a conèixer a
l´Equip directiu.

- Preparació de les
reunions.
- Elaboració de les actes
on consten els temes
tractats.
- Seguiment dels temes
tractats.

Relació i
valoració dels
temes tractats.

Organitzar i gestionar
els recursos,
necessitats i material
del cicle.

-Elaboració de les
comandes de material.
-Distribució del material
didàctic.
-Fer les comandes
pertinents
-Revisar quinzenalment

-Grau de
satisfacció en
l'organització i
distribució del
material.
-Valoració dels
mestres.
-Ús per part dels

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

Enguany Primària s’ha
organitzat en Cicles
petits,
Infantil ens reunim
quasi cada migdia però
no hi ha gaires actes
fetes doncs moltes
trobades han estat
sense
uns
punts
concrets, ens centrem
en parlar del dia a dia.

X
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el full de la propera
comanda

mestres del full
de “pròxima
comanda”

Col·laborar amb l'equip
directiu per resoldre
incidències i
substitucions del cicle.

Ajudar i informar de les
incidències i les
absències del professorat
per poder fer les
substitucions.

Grau d’implicació
i de col.laboració.

X

Participar en
l'elaboració de la
programació general
anual i la memòria del
cicle.

Elaborar els objectius, les
actuacions i la
temporalització del
PGAC.

Valoració del
PGAC i de la
Memòria Anual.

X

Ajudar a integrar els
mestres nous al cicle.

Informació de tota la
dinàmica i activitats del
cicle i de l’escola.

Grau de
satisfacció del
professorat i de

S’intentarà
buscar
espais
de
trobada
entre els coordinadors
de cicle i els mestres
nous a inici de curs (o
quan calgui) per a
poder traspassar tota
la
informació
que
necessiten
i
per
establir vincles des del
primer moment.

X

l’escola.

Promoure el seguiment
i la detecció de les
necessitats educatives
dels alumnes del cicle.

-Participació activa en les
CAD.
- Seguiment de les
necessitats educatives del
alumnes a les sessions
d’avaluació

Nombre d’acords
presos per
millorar.

X

2.3.2. Coordinació de competència digital: coordinador d’informàtica/audiovisuals.
Responsable/es: Arantxa Alonso.
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Assessorar el
professorat en l’ús de
diferents aplicacions i
programes.

Formar al professorat
cada dos mesos.

Parlar amb cada
professor per
veure si apliquen
el que treballem.

Vetllar pel
manteniment de les
instal·lacions i
equipaments.

Anotar a la fulla tot el que
no funcioni i fer revisió
setmanal.

Tenir els
equipaments el
màxim al dia.

Fer el seguiment del
Pla tac amb l’equip
directiu.

Fer reunions per tal de
poder dur-lo a terme.

Revisar els
objectius.

Facilitar l’ús de les
tecnologies a l’aula.

Incrementar els ordinadors
a l’aula.

Hi ha més d’un
ordinador a l’aula.

VALORACIÓ
MS

S

P

M

X

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
No
hi
ha
temps
material per fer-ho. Tot
i proposar que si
necessitaven ajuda per
assessorar-los.

X

X

X

Amb la comissió vam
mirar-ho.
S’ha
comprat més
dispositius
però
hauríem de comprar-ne
més.
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Ús d’Instagram i web

Fer tres entrades al mes
mínim i una a la web.

Veure les
entrades que hi ha
a la web

Hi ha algun cicle que
no ho ha fet.

X

2.3.3. Pla de Coordinació LIC: Coordinadora lingüística i de cohesió Social .
Responsable/es: Mercè Sesé
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

- Donar a conèixer
l’actual
Projecte
Lingüístic de l’escola
a tot el claustre.

- Sessió divulgativa al
claustre sobre el contingut
del Projecte Lingüístic de
Centre.

Realització de la
sessió divulgativa i
valoració positiva
dels assistents
quant a
l’aclariment de
conceptes i
coneixement del
document i la
inclusió de noves
aportacions.

Actualitzar
el
Projecte
Lingüístic
amb les aportacions
del claustre actual.

Participació del claustre i
aportació de dades
actualitzades sobre la
realitat lingüística de la
nostra escola.

Elaboració del
document actual
del Projecte
Lingüístic.

Iniciar una jornada
de “Jocs lingüístics”
a l’entorn de la Festa
de Sant Jordi.

Organització d’una jornada
lúdico-lingüística per seguir
engrescant a l’alumnat en
l’ús del català com a una
llengua viva i útil d’ús
quotidià.

Valoració de la
jornada.

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

No s’ha parlat del
Projecte Lingüístic,
però sí que s’ha fet
una xerrada sobre la
situació del català a
la societat i com ens
afecta a l’escola.

X

Per
la
situació
COVID
del mes
d’abril, no es va
veure
convenient
realitzar aquest tipus
de jornades.

2.3.4. Coordinació de Riscos Laborals.
Responsable: Miquel Anglada

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Promoure i coordinar
les actuacions en
matèria de salut i
seguretat.

Reunió amb els
mestres i personal de
l’escola.

Nombre de
reunions segons
les necessitats

Promoure les
actuacions preventives
bàsiques, de l’ordre, la
netedat, la
senyalització i el
manteniment general i
efectuar-ne el
seguiment i control.

Col·laboració en
aquesta tasca.

Tasques
realitzades
favorablement.

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

S’han penjat els
nous plànols i rètols
de senyalització a
cada
planta
de
l’escola.
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Col·laborar en
l’avaluació i el control
de riscos generals i
específics del centre,
atenció a queixes i
suggeriments i registre
de dades.

Anotacions fetes pels
membres del claustre.

Recull dels
comentaris i
actuacions
realitzades.

X

Realitzar un simulacre
de confinament i/o
evacuació.

Organització de les
mesures de
confinament/evacuació
conjuntament amb la
persona responsable
de la direcció del
centre.
I portar-les a terme
correctament en la data
establerta.

Grau d’idoneïtat
de les mesures
realitzades.

X

Malgrat
no
s’ha
realitzat el simulacre
s’ha
informat
al
claustre del protocol
que s’ha d’aplicar.

Notificar els accidents
laborals. Assessorar.

Notificació d’accidents
laborals.
Assessorament.

Nombre de
notificacions
laborals.

X

No s’ha notificat cap
accident entre els
membres
del
claustre.

Realitzar el pla i la
memòria de treball de
RRLL.

El pla i la memòria de
RRLL.

Lliurament dins
dels terminis
establerts.

Col·laborar en el
desenvolupament dels
continguts de
prevenció de riscos i
d’estils de vida
saludables.

Desenvolupament
d’aquests continguts en
la reunió de claustre.

Full de registre
(acta sessió
claustre)

X

X

2.4. PLANS EDUCATIUS
2.4.1. Pla de Comissió Social.
Responsables: Sandra Martí (directora), psicopedagoga de l’EAP (Alejandra Dalmau/MArta
Escribà i Toni de Sivatte) i els professionals referents dels serveis socials (treballador/a social i/o
educador/a social).

OBJECTIUS

ACTUACIONS

1.Identificar els
casos en que la
situació de risc és
puntual o permanent

-Seguiment i intercanvi
d’informació entre l’escola
i les diferents comissions
-Propostes d’actuació
conjunta, i grupal dels
equips que hi intervenen
-Reflectir les actuacions
de seguiment

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
Percentatge
d’alumnat de
l’escola amb
intervencions
socials
destacades

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X
X
X
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2.Fer el seguiment
de les famílies
detectades amb
necessitats
socioculturals i
econòmiques

-Traspàs d’ informació
obtinguda.
-Presa de decisions per
actuar amb conseqüència
i ajudar a l’infant.

Acompliment del
calendari de
reunions
previstes.

X
X

2.4.2. Pla d’actuació del servei educatiu de gràcia: CRP, EAP i LIC.
Responsables: Núria Solé i Calvet (CRP), Marta Escribà (EAP), Toni Desivate, Nuria Miró i Escola (Sandra
Martí)

ÀMBIT 1: ASSESSORAR PER A L’ATENCIÓ A TOT L’ALUMNAT

ACTUACIONS

Grau execució(E) /satisfacció (S) (final de curs)
Alt

Participació en l’avaluació psicopedagògica i/o
sociofamiliar de l’alumnat que per les seves
necessitats educatives i en situació de
vulnerabilitat requereixin la intervenció de l’EAP.

Mig

ES

Participació en reunions de cicle i coordinacions
amb tutors i mestres de l’escola per al seguiment
de l’alumnat i l’assessorament en estratègies de
millora.

Comentaris/dades

No s’han realitzat totes els 2n
dimarts de mes perquè
coincidien amb CADs o CS

ES

Col·laboració amb la MEE en tot allò que faci
referència a les seves intervencions en relació
amb l’alumnat amb necessitats de suport i en la
concreció de les mesures més adients.

ES

Assessorament del professorat en l’elaboració
dels PI dels alumnes amb NESE i NESE
derivades de NEE i dels que la CAD determini.

ES

Seguiment
i
acompanyament
emocional
d’alumnat amb seguiment de l’EAP i/o compartit
a la CAD pel tema COVID.

Col·laboració en l’assessorament a les famílies
del centre amb la finalitat d’orientar i ajudar a
planificar accions de col·laboració famílies-centre
i per a la millora educativa.

No
inici

SE

Participació en la reunió escola/EAP formada
per la MEE de l’escola, la psicopedagoga i el
treballador social de l’EAP.

Elaboració de la documentació relacionada amb
les NESE i les NESE derivades de NEE dels
alumnes: informes, beques, etc.

Baix

No hi ha hagut participació en
les reunions de cicle, només
amb infantil i a proposta de
l’EAP.

Es va fer assessorament en el
canvi de model i en els PI
concrets.
X

No hi hagut demanda

X

No hi hagut demanda

ES
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Seguiment de l’alumnat per acompanyar en el
traspàs de Primària a Secundària especialment
dels alumnes amb NESE i NESE derivades de
NEE, i els alumnes en situació de vulnerabilitat.

ES

No hi ha hagut demanda.
S’ha fet suport des de l’EAP a
l’OME en el període de
preinscripció.

Suport en l’escolarització de l’alumnat nouvingut
(amb o sense el recurs de l’AA)

No hi ha hagut peticions en
aquest sentit.

Acompanyament en l’elaboració dels documents
marc de centre: Projecte lingüístic de centre, Pla
d’acollida de centre, Pla lector de centre, Projecte
Convivència
Atenció a les demandes i projectes que puguin
sorgir al llarg del curs

Acompanyament al Pla de
cultura digital

PROPOSTES DE MILLORA: 1)gestionar renions de cicle amb tutors des de direcció per fer retorn valoracions i alres

ÀMBIT 2: PROMOURE L’ENFOCAMENT INSTITUCIONAL DE LA INTERVENCIÓ AL CENTRE

ACTUACIONS

Grau execució(E) /satisfacció (S) (final de curs)
Alt

Participació en la Comissió d’Atenció a la
Diversitat per a planificació de les mesures i
suports per a la inclusió. Hi participaran un
membre de l’equip directiu, les coordinadores de
cicle, la MEE, la psicopedagoga i el treballador
social de l’EAP.
Assessorament en criteris d’organització del
centre i de l’aula, en la concreció de mesures
de detecció i atenció a les necessitats de
l’alumnat i en l’avaluació de la idoneïtat de les
mesures i suports aplicats.
Participació en les Comissions Socials del
centre
Ajustar la periodicitat, durada i continguts de les
reunions que es fan a nivell institucional (CAD,
Cicles, comissions socials…) que poden variar
en funció de la situació sanitària.

Mig

ES

Baix

No
Inici

Comentaris/dades

Es podria parlar a nivell més
pedagògic.

ES

ES

S’ha participat a totes les
convocades
No ha calgut.
Les Comissions Socials s’han
fet per videoconferència amb
SS.

PROPOSTES DE MILLORA:.
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ÀMBIT 3: FACILITAR L’ACCÉS I LA COORDINACIÓ AMB SERVEIS I RECURSOS DE
L’ENTORN
ACTUACIONS

Grau execució(E) /satisfacció (S) (final de curs)
Alt

Col·laboració
i
coordinació
amb
els
professionals d’altres serveis, institucions i
entitats, per afavorir la inclusió escolar i social
de l’alumnat i la relació família-escola.

Mig

Baix

No
Inici

ES

Participació i assessorament de canvis de
modalitat d’escolarització d’alumnes amb NEE.

Facilitar la derivació i posterior coordinació i
seguiment entre el centre i serveis externs
especialitzats (CSMIJ,CDIAP, Serveis Socials,
EAIA, terapeutes privats...).
Col·laboració i coordinació amb el serveis
educatius específics: CREDA, CRETDIC,
CREDV i SEEM

Comentaris/dades

No s’ha donat el cas

ES

ES

PROPOSTES DE MILLORA:

ÀMBIT 4: PROMOURE I FACILITAR ELS PROCESSOS DE REFLEXIÓ I MILLORA DEL
CENTRE
ACTUACIONS

Grau execució(E) /satisfacció (S) (final de curs)
Alt

Mig

Baix

No
Inici

Comentaris/dades

ÀMBIT FORMACIÓ: la metodologia de treball serà virtual al llarg del 1r trimestre

Col·laboració en la detecció de necessitats formatives
del centre curs 2021-22

Planificació, disseny i gestió de la formació acordada
amb el el formador del centre. Curs 2020-21

Seguiment i avaluació de la formació en centre

Formació 21-22:Els espais

E
S

d'aprenentatge des d’una
mirada competencial
X

Curs 20-21.No hi hagut
demanda de formació

x

32
C/Olot, s/n (Park Güell) 08024 Barcelona. Tel.932130484 i 932132016 a8002174@xtec.cat http://www.baldirireixac.org

ESCOLA BALDIRI REIXAC. MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE. CURS 2020/21
Dinamització i coordinació de la participació del
professorat en els seminaris de la zona

E
S

Assessoraments en matèria de competència
lingüística i comunicativa

x

No hi hagut demanda

ÀMBIT DE TREBALL EN XARXA

Seguiment i suport a les coordinacions de càrrecs
directius de centres: direcció, caps d’estudi, secretaris,
coordinació pedagògica

E
S

Coordinació
Direccions
Primària
Coordinació Caps d'Estudi
de Primària
Coordinació Secretaris/es
de primària

Gestió i seguiment del treball i actuacions dels
Seminaris de Coordinació entre especialistes de
diferents centres i la repercussió en el propi centre.

E
S

Coordinació especialistes
Educació Física
Coordinació especialistes
de música
Xarxa Territorial de Cultura
Digital

Acompanyament en les xarxes de Transformació
educativa de Gràcia

Organització del traspàs d’informació i seguiment de
l’alumnat de primària en el pas a Secundària

x

E
S

El CEB ha dinamitzat la
xarxa, el CRP ha estat
assistent
L’escola participa de la nova
organització 28 i 29 de juny

Identificació i difusió de pràctiques de referencia

x

Aquest curs no s’ha fet la
jornada de presentació de
pràctiques de referència

X

El centre ha fet Laboratori de
transformació
educativa
coordinat pel Departament

AMBIT PROJECTES D’INNOVACIÓ I CENTRE

Acompanyament i suport al desenvolupament de
programes d’innovació ( STEAM, Congrés de
ciència, Aprenentatge Servei Comunitari Aps, ...)
Informació i assessorament dels diferents programes
d’innovació de la Convocatòria Unificada de Programes
(CUP)

E
S

Presentació CUP Consorci/
Departament.
Presentació
seminari caps d’estudi. No hi
hagut presencialitat.

ÀMBIT CULTURA DIGITAL
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Acompanyament i suport en l’ Entorn Virtual
d’ensenyament aprenentatge de centre: Moodle,
Classroom

E
S

Assessorament i suport pel que fa a recursos i eines E
virtuals 2.0 per al professorat.
S

S’ha orientat en tots els
aplicatius del Departament
per tal de gestionar les
noves dotacions

Coordinació del treball i actuacions dels seminari de E
cultura digital de zona
S

Departament

No han rebut suport de la
figura del mentor digital, si
suport puntual referent TAC

Participació a la XCD

Difusió recursos digitals del E
S

ÀMBIT DE RECURSOS PEDAGÒGICS
Recursos
educatius
de
forma
excepcional E
(Bibliomaletes,
recursos
TAC-robòtica,
material S
d’educació física...).

Maleta de sexualitat

E
Difusió de recursos i eines virtuals 2.0 en el Site del S
Nodes del SE.

AMBIT DINAMITZACIÓ

Organització i oferta d’activitats de dinamització per a
professorat i/o professorat i alumnat sobre temàtiques
diverses

-Carnaval dels animals (S.C

E
S

Música)
-Projecte Park Güell
-Barcelona 1902
-Park

Güell,

Gaudí

i

la

Natura
Seguiment i suport en les actuacions
adreçades a promoure la dinamització de les
biblioteques escolars (pont biblio-escola,
préstec bibliomaletes i kits, ...).
Assessorament i suport i pel que fa a les estratègies
de difusió i forniment de recursos TAC per al
professorat

ES

Finestres
al
món
(laboratori de lectura
amb Mar González)

ES

Al llarg del curs correus i
novetats Cultura digital.
No
s’ha
fet
assessorament, només
s’ha
proporcionat
informació
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ALTRES ÀMBITS

Acompanyament en l’elaboració dels documents
marc de centre: Projecte lingüístic de centre, Pla
d’acollida de centre, Pla lector de centre, Projecte de
convivència.

X

Assessoraments en matèria
lingüística i comunicativa

X

de

competència

No hi ha hagut peticions en
aquest sentit.

PROPOSTES DE MILLORA:

2.4.3. Pla de coordinació d’alumnes de pràctiques.
Responsable: Mireia Sarlé
OBJECTIUS

ACTUACIONS

1.Coordinar i acollir
els alumnes en
pràctiques de les
diferents
universitats

Fer
la
demanda
d’alumnes
en
pràctiques a través de
l’aplicatiu
del
Departament i dels
aplicatius específics de
cada universitat

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
Disposar
del
document actualitzat
del Pla de treball de
les pràctiques com a
centre
formador
(formació inicial del
professorat)

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Hem tingut aquet curs:
26
alumnes
de
pràctiques
de
les
universitats: UB, URL, i
UAB
- 1 alumna FP per segon

X

cicle d’educació infantil

- 1 alumne de Cicle de
Grau
Superior
d'Administració
de
Sistemes Informàtics en
Xarxa (ASIX)
- 1 alumna Formació
Professional:
Sistemes
MicroInformàtics i Xarxes

2.Coordinar
les
tutores de l’escola
amb
els/les
alumnes
de
pràctiques i amb
els/les tutores de la
universitat

Reunions d’inici, de
seguiment i d’avaluació

Nombre de reunions
de la cap d’estudis
amb la tutora del
centre i de la
universitat i/o la
reunió del tutor de la
uni amb el tutor/a
del Baldiri

100 % de les previstes
fetes: telefònicament,
per videoconferènica
i/o seguiment per mail.

X

2.5.Comissions o coordinacions internes del centre.
2.5.1.Comissió Xarxes per al canvi. Responsables:Sandra Martí,Rebeca Monzó, Glòria Retorta,
Mònica Domínguez, Mireia Sarlé
INDICADORS
D’AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTUACIONS

-Debatre i definir criteris
conjunts sobre educació
i innovació.

Reunions de la comissió
per preparar les
formacions/ debats amb
el claustre.

Quantitat de
reunions amb
questionari de
satisfacció

Treballar a partir de
dinàmiques de treball

A partir de les trobades
periòdiques de l’equip

Quantitat
d’activitats

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

x

x

Aquest any no n’hem
fet
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col.lectiu que serveixin
per dinamitzar l’equip
docent i les aules i
facilitar la transferència i
el treball cooperatiu.

impulsor seguirem
elaborant activitats per
dinamitzar l’equip docent
i les aules.

realitzades amb
l’equip docent.

Crear espais de
coneixement des de la
reflexió, debat i
intercanvi sobre
aspectes organitzatius i
metodològics que
permetin avançar vers
un horitzó comú.

Realitzar un mínim de
tres reunión de claustre
durant el curs per
exposar aspectes
d’organització i
metodologia d’acord amb
els criteris planificats a la
Xarxa 11.

Quantitat de
reunions
realitzades.

Formació de l’equip de
la comissió (impulsor).

Assistència periòdica a la
formació de les xarxes
per al canvi de la
comissió.

x

x

Nombre de reunions
assistides. 3

2.5.2.Comissió mixta Escoles + Sostenibles. Responsables: Sandra Martí, Montse Guardiola i
Miquel Anglada.
ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Dinamitzar l’hort i la
vegetació de l’escola
(horts urbans…)

Tenir cura de la
vegetació
Activitats de sembra,
regar, i collir.

Saber valorar les
propostes de tots i
saber triar el millor per
l’escola.

Identificar i tenir cura
de la vegetació del
pati/terrasses

Catalogació i
rotulació del els
diferents espècies
vegetals: plantes,
arbustos i arbres.

Percentatge de cursos
que ho han treballat
(mínim 50% de
cursos)

Buscar un equilibri
biològic del biòtop

Crear un hotel
d’insectes amb
l’assessorament
d’escoles sostenibles
i sortida/activitat al
Bosc Turull
Treball de la cadena
tròfica mitjançant la
construcció de
casetes d’ocells

Introducció de casetes
i hotels d’insectes
(mínim 2, màxim 4)

TOTS ELS CICLES.
-Concienciar els
alumnes en tasques
de sostenibilitats
ecològica i reducció
de deixalles, papers i

TOTS ELS CICLES.
- Treballar temes
com reducció de
residus de paper
amb els tovallons
de roba al

- Nombre d’actuacions
relacionades amb el
medi ambient

OBJECTIUS

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
En aquest curs s’han
fet millores en aquest
sentit que han estat
portades a terme pel
grup
de
4t
principalment.
Cal
estructurar i prioritzar
aquestes tasques de
ara a futurs cursos.

X

S’ha
catalogat
i
treballat només les
espècies de l’hort per
part dels alumnes de
4t. No s’ha aconseguit
que ho treballessin el
50% dels cursos.

X

X

X

Aquesta
tasca
quedat pendent.

ha

Demanar
contenidors
de
selecció
de
reciclatge al districte
per tal que les
feineres
puguem
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soroll.

menjador.
- Tasques i activitats
de reducció de
soroll a espais
comuns.
- Tasques de
conciència de la
necessitat de
reducció de
plàstics.

CONSELL DE
DIRECCIÓ.
-Implicar les famílies i la
comunitat educativa en
l’organització i creació
d’espais naturals i
eduactius en l’escola.
- Concienciar la
comunitat educativa
d’una cultura de la
sostenibilitat en
activitats i festes.

- Implicació de les
famílies i la
comunitat escolar en
la construcció del
pati escolar en horari
escolar i caps de
setmana.
- Reunions amb la
comissió mixta per
crear unes normes
de sostenibilitat
generals de l’escola.

reciclar degudament.
Demanar
recollida
selectiva dins del
recinte del parc.

X
X

-Nombre de famílies
implicades en la
comissió.
-Nombre de famílies
que participen en les
activitats de
construcció
proposades

X

X

2.5.3.Comissió TAC. Responsable: Arantxa Alonso

OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Utilitzar la web i
l’instagram com a eina
per a que les famílies
vegin què estem
treballant a classe.

Mínim 3 entrades al mes
i per nivell (Instagram)
Mínim 1 entrada a la web
per nivell al mes

Número
d’entrades i
visites a la web.

Continuar amb els
objectius marcats en el
Pla TAC de centre

Actualitzar el Pla TAC de
centre a la web del CEB i
impulsar la
Transformació Global de
Centre

Que es
compleixi el 50%
dels objectius
proposats del
Pla TAC

Seguiment de la línia
d’escola de l’àrea TAC
per cada curs

Reunió amb els tutors/es
per tal d’arribar a un
acord de les accions a
fer i formació segons
necessitat

Feedback amb
els tutors

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

Hi ha algun cicle que
no
ha
complert
l’objectiu de notícies
a la web.

X

No hi ha temps
material
per
poder-se reunir i fer
un seguiment. Tot i
així, s’ha fet una
programació
per
saber què fa cada
curs.

X
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2.5.4.Comissió Gep. Responsables: Mayte, Mireia, Glòria, Miquel i Maria Antonia.
INDICADORS
D’AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTUACIONS

-Millorar
la
comprensió oral
i lectora en
llengua anglesa

Portar a terme a través dels
listenings
i
reading
comprehensions,
i també a través del préstec
de llibres i roll playings.

Percentatge
de
l’alumnat
que
assoleix
favorablement
aquests ítems (tenir
en compte l’alumnat
amb NEE).

-Millorar
l’expressió oral i
escrita
en
llengua anglesa

Portar a terme activitats que
involucrin
aquestes
habilitats. Com ara roll
playings, games, llenguatge
d’aula, expressió escrita a
través de les diferents
tipologies textuals.

Percentatge
de
d’alumnat
que
assoleix
favorablement
aquests ítems (tenir
en compte l’alumnat
amb NEE).

- Promoure el
plurilingüisme
amb
les
diferents festes
i activitats del
centre
a
la
comunitat
educativa.

English Day Event,
intervenció de les famílies,
docents, monitoratge de
menjador,
l’alumnat
de
P3-6è
- Projectes etwinning amb
escoles d’Europa
- Colònies de 6è en anglès
- Teatre en anglès a l’escola
a càrrec d’IPA productions

Grau d’implicació de
la
comunitat
educativa i grau de
satisfacció
de
l’alumnat.

Promoure
una
metodologia
basada en la
pràctica oral.

- A través de l’ampliació de
les
hores
curriculars
d’anglès
a
l’escola
(PE/Educació Física).

-Aplicació
de
la
llengua oral en les
diferents
àrees
curriculars

Fomentar
l’ús
d’estructures
orals correctes.

Utilització
d’activitats
d’aprenentatge
específiques:
substitution
tables/ language frames…
-A través de la pràctica
escrita i oral, games, roll
playings, songs, entrevistes,
qüestionaris, ...

- Augment de la
pràctica
oral
mitjançant
exposicions,
presentacions
o
activitats
orals
d’avaluació

Augmentar
la
presència de la
llengua anglesa
a l’escola, per
tal de fer-la més
funcional
i
significativa.

- En activitats concretes
durant el curs: English Day,
teatre en anglès, ...
- Desdoblar grups a l’àrea
d’anglès per poder fer més
“speaking”, …
- Incorporant l’anglès en
àrees curriculars

Realització
d’activitats
per
augmentar
la
presència
de
la
llengua anglesa a
l’escola.

VALORACIÓ
MS

S

X

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Aquest curs el préstec
de llibres ha estat
anul·lat a causa del
covid.
80%

X

X

80%

Aquest
curs
les
activitats de l’English
DayProjectes
Etwinning han estat
anul·lades a causa del
covid.

X

X

X

L’English Day aquest
curs ha estat anul·lat a
causa del covid.
S’han
fet,
però,
entrades puntuals a la
web que han recollit el
treball grupal d’algun
cicle/curs, a través
d’un mural, per a
felicitar les diferents
festivitats celebrades
en anglès també.
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2.5.5.Comissió mixta de convivència, gènere i drets dels infants. Responsable: Mireia Sarlé
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Resolució i gestió positiva
de Conflictes (mediació) ,
Coeducació i drets dels
infants

Compartir i trobar
estratègies d’acció
concretes per
implementar-ho
(formació de
coeducació..)

Continuar
desenvolupant el
projecte de
Convivènvia

Mantenir el calendari de
trobades i reunions amb
la Comissió Mixta.

Actualització i
dinamització de la
Comissió Mixta
Planificació del
calendari de noves
intervencions i
activitats.

Participació en el
disseny de noves
propostes per part
de l’alumnat.
Nombre de
propostes
aportades.

Continuar activant la
participació de l’alumnat
en el disseny projecte de
convivència

Seguir buscar espais
dins l’horari per
animar als alumnes
a idear diferents
propostes, projectes,
accions, celebració
del Dia Universal de
la Infància, dia de la
Dona, dia LGBTI...

Grau d’implicació
de l’alumnat en
tutories, valors,
assemblees,
projectes
participatius i
UNICEF (Escola
amb Drets de
l’Infant).

VALORACIÓ
MS

S

P

M

x

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Ja es va fer el curs
passat

x

Només se n’ha fet
una

x

Activitats dutes a
terme a l’escola
juntament amb la
col.laboració de
l’AFA (link). La
implicació no ha
estat la desitjada
degut a la
impossibilitat de
barrejar grups

2.5.6.Comissió de coordinació i d’Atenció a la Diversitat (CAD). SEP’s.
Responsables: Directora (Sandra Martí) i/o Estel Farré (secretària) i/o Cap d’Estudis (Mireia
Sarlé), psicopedagoga de l’EAP (Alejandra Dalmau/Marina Subirana), MEE (Mercè Sesé i Mireia
Alcalde), Coordinador/a de cicle infantil (Mònica) i Coordinador/a de primària (Rebeca).
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

S

Replantejar-nos
les
funcions i accions de la
comissió.

Buscar altres
models,compartir-h
o i consensuar-ho.

Valoració si el
canvi d’enfoc de la
Comissió ha
resultat útil per la
Comissió.

X

Proposar mesures de
suport
per
casos
específics (alumnes i
famílies).

Recerca de
recursos i creació
banc de dades.

Percentatge de
recursos recollits i
tant per cent de
recursos usats pels
mestres.

X

Fer recull des de
xtec.

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
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2.6.VALORACIÓ DE LES ESPECIALITATS.
2.6.1.Música.
Responsable: Miquel Anglada Camps
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

S

Seleccionar i programar
activitats i sortides
musicals externes al
centre per a tots els
nivells.

Realització d’audicions
a diferents entitats de
Barcelona ciutat
(sempre que
l’evolució de la
pandèmia COVID-19
sigui favorable).

Grau de
satisfacció de
l’alumnat.

Programar un concert pel
dia de Santa Cecília.

Organització d’un
concert VIRTUAL a
l’escola de diferents
alumnes que toquen
un instrument musical.

Grau de
satisfacció de la
comunitat
educativa
(enquesta)

X

Seleccionar activitats
musicals relacionades amb
els projectes
interdisciplinars de cada
nivell.

Recerca d'activitats i
materials musicals
relacionats amb
cadascun dels
projectes
interdisciplinars.

Número
d’activitats
elaborades.

X

Programar, assajar i
enregistrar diferents
nadales per part de cada
grup classe de l’escola.

Gravació de la cantada
de Nadales per part de
cada grup classe.

Grau de
satisfacció de la
comunitat
educativa.

X

Preparar l’activitat
“Cantània” que es fa a
l’Auditori amb els alumnes
de sisè.

Organitzar les
sessions per a treballar
les diferents cançons
per al concert de la
Cantània (sempre que
l’evolució de la
pandèmia COVID-19
sigui favorable).

Grau de
satisfacció de
l’alumnat de
cinquè
(enquesta).

X

Assessorar en tots els
aspectes musicals que han
d’estar presents en
cadascuna de les
festivitats celebrades al
centre.

Suport logístic i/o
musical a totes les
celebracions de les
festivitats.

Grau de
satisfacció del
personal docent

X

Preparar l’activitat “El
musical participatiu” que
es fa amb els alumnes de
cinquè.

Organitzar les
sessions per a treballar
les diferents cançons
per al musical (sempre
que l’evolució de la
pandèmia COVID-19
sigui favorable)

Grau de
satisfacció de
l’alumnat de
cinquè
(enquesta).

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X
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2.6.2.Anglès.
Responsable/es:Maria Teresa Blanca Sánchez.
INDICADORS
D’AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTUACIONS

Seguir col·laborant
en
els projectes
interdisciplinaris
fomentant el treball
en equip.

Realització
d’activitats
relacionades amb els
projectes interdisciplinaris
de
primària,
seguint
pautes que afavoreixin el
treball en equip entre
l’alumnat.

Nombre
de
col·laboracions
realitzades

Seguir fomentant el
treball
entre
els
diferents nivells.

Representacions grupals
de
diferents
diàlegs,
escenes, poems or songs,
entrevistes, ... en el
mateix nivell o internivells.

Nombre
de
representacions
desenvolupade
s
en
altres
grups classe.

Seguir integrant les
TAC
en el procés
d’ensenyamentaprenentatge.

Seguir millorant la
competència
comunicativa
en
llengua anglesa.

Utilització de les
plataformes digitals,
online i altres recursos a
internet per a treballar els
continguts a l’hora
d'introduir-los, i
treballar-los grupalment:
- Plataforma digital a
l’escola.
- Altres recursos linkats
des del blog d’anglès.
- Utilització
individualitzada, per part
dels alumnes, de la
plataforma digital en l’aula
TAC.

- L’anglès com a llengua
vehicular en les àrees
d’EF (de 1r a 6è).
- Utilització de la llengua
anglesa en contextos reals
(entrevistes a turistes del
Park Güell CS:6è).

Grau
satisfacció
l’alumnat.

de
de

VALORACIÓ
MS

S

X

X

X

Nombre
de
sessions
utilitzades
en
l’aula TAC/curs.

Grau
de
satisfacció de
l’alumnat
mitjançant una
avaluació
individual a final
de curs.
Grau
de
satisfacció dels
alumnes.

X

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Han estat realitzades
un
70%
de
col·laboracions
en
els
diferents
projectes portats a
terme a l’escola pels
diferents cursos, de
1r a 6è.
A causa de la covid,
les representacions
puntuals (cada curs
ha estat enregistrat 1
o 2 vegades) han
estat projectades en
altres cursos.
El
grau
de
satisfacció
de
l’alumnat ha estat
positiu o molt positiu
quan els continguts
d’anglès han estat
treballats digitalment
a l’aula (grupalment)
o bé a través
d’iPads/Chromebook
s
(individual/parelles).
D’altra banda, en
l’aula TAC no s’hi ha
portat a terme cap
sessió.
Gairebé en cada
sessió la mestra ha
estat
introduint
continguts i treballant
conceptes a través
de les TAC.
Aquest
curs
les
entrevistes en anglès
als turistes del Park
Güell
han
estat
anul·lades a causa
del covid.
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Seguir potenciant els
bons
resultats
educatius.

Seguiment individualitzat
de tot l’alumnat mitjançant
proves orals i escrites; i
seguiment i avaluació del
treball en equip.
Si cal, seguiment puntual
amb les famílies.
Preparació i realització de
les proves de CB a 6è.

%
d’alumnes
que superen la
prova.

-Global:
(de més baix% a
més alt%)
15'8-26'3-15'8-42'1
-Comprensió Oral:
15'8-31'6-26'3-26'3
-Comprensió
Lectora:
21'1-26'3-5'3-47'4
-Expressió Escrita:
10'5-5'3-5'3-78'9

X

2.6.3..Educació física.
Responsable: Mireia Sarlé.
OBJECTIUS
1.-Coordinar les
activitats
curriculars
d’Educació Física
del centre

2.Acollir
alumnes
pràctiques.

els
de

3.Impulsar
la
competència
comunicativa en
llengua anglesa
des d’EF

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

ACTUACIONS

VALORACIÓ
MS

Planificació
del -Percentatge de
currículum per cada nivell projectes penjats al
drive per nivells
Organització
les
activitats i sortides a -Número de sortides
través del PAE (IBE), realitzades per nivell
IMEB, Seminari d’E.F. i i/o etapa.
CRP

Assessorament
dels Nombre d’alumnes en
alumnes de pràctiques pràctiques d’EF a
d’EF
l’escola
-Utilització de la llengua
anglesa a les sessions
d’EF i col.laboració amb el
grup impulsor en la
preparació de l’English
day

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

Algunes
entitats
que
organitzaven sortides s’
han anul.lat (les del
Seminari
d’EF-CRP
Gràcia), però d’altres les
hem pogut recuperar del
curs passat que no es van
poder fer pel confimament
(algunes s’han pogut fer
presencialment i d’altres
en
directe/streaming
juntament amb altres
centres)

X

X

1

- Participació activa
en les sessions d’EF i
en l’English Day
-Planificació d’accions
a l’escola (APS per
part de la URL,
Projecte e-twinning...)

X

No s’ha pogut fer
l’English
Day
a
l’escola degut a les
restricions del grup
bombolla
i
la
impossibilitat de que
vinguessin l’alumnat
de la URL (APS)

- GEP de 4t any

2.6.4.Educació Especial: pla específic d’atenció a la diversitat.
Responsables: Mestres d’Educació Especial ( Mercè Sesé)
EDUCACIÓ INFANTIL:
OBJECTIUS
Continuar
proporcionant

ACTUACIONS
Participació amb l’equip de
mestres d’Educació Infantil

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
Valoració de la
utilitat pràctica

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X
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assessorament i
suport a les tutores
en estratègies
metodològiques,
didàctiques i de la
gestió conductual a
l’aula.

per millorar el treball de les
competències bàsiques a
infantil...

d’aquests
assessoraments i
fer un llistat de les
estratègies
treballades a l’aula.

Efectuar un traspàs
d’informació fluid i
acurat entre l’aula i
la CAD.

Realització d’un seguiment
de tots els nens, parant
atenció a la seva evolució
madurativa i psicològica.

Assistència i
compliment del
calendari de
reunions de la
CAD i reunions de
coordinació de
cicle.

Coneixement de les
dificultats i necessitats
específiques de suport
educatiu de l’alumnat, per
tal d’implementar una
acció educativa coherent.

Entrevistes a tres
bandes quan sigui
necessari:EAP,
família, tutora

Millorar la
competència
comunicativa

Comprensió i expressió
oral amb l’afavorir
l’ambient tranquil i acollidor
que fomenti l’expressió
oral espontània i la
conversa col.lectiva.
Explicació de fets i petits
relats així com la
memorització i recitació de
cançons, poemes dites…

Percentatge
d’alumnes que
comprenen
correctament el
llenguatge oral del
dia a dia de la vida
de la classe i que
són capaços de
comunicar
necessitats
bàsiques ,
d’explicar un fet i
un petit relat.

Acompanyar
l’alumnat que
presenti necessitats
educatives
específiques per
millorar el seu
aprenentatge i/o a
nivell conductual.

Atenció en petit grup o de
manera individualitzada
amb l’alumnat que ho
necessiti.

Grau de millora de
l’alumnat amb
NESE
(llenguatge,
comportament,
matemàtic, etc.)

Aplicar screenings
individuals de
logopèdia a fi de
continuar la tasca
de sensibilització
de la importància
cabdal de la
logopèdia
preventiva a
l’escola.

Aplicació de les proves de
logopèdia a l’alumnat de
P4 i P5 Devolució dels
resultats mitjançant
una explicació als informes
escolars.

Satisfacció de les
famílies en rebre la
informació, interès
en el seguiment de
les recomanacions
i evidències de
millora per part de
l’alumnat.

Entrevistes amb les
famílies interessades
sobre les dificultats en el
llenguatge i/o la parla dels
seus fills/es.

Satisfacció de les
famílies en rebre la
informació, interès
en el seguiment de
les recomanacions

X

X

X

X
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i evidències de
millora per part de
l’alumnat.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
OBJECTIUS
Animar i donar
suport en el disseny
de programacions i
activitats de l’AO
inspirades en el
DUA.
Explicitar les
Mesures
Específiques en el
document PI.

Comunicar a les
famílies el contingut
de les mesures
addicionals i
específiques que
reben els seus fills

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Acompanyament a les
tutores i especialistes en
la implementació de les
mesures universals i
preventives dins de l’AO.

Grau de millora del
grup majoritari
d’alumnes.

Concreció i consens amb
cada alumne sobre quins
objectius i continguts
s’espera que vagin
assolint i amb quins
indicadors es valorarà i
avaluarà el seu progrés.

Valoració de la
coordinació de les
tutores amb la
MSEE a fi
d’avaluar de
manera continuada
el progrés dels
alumnes que estan
rebent les mesures
específiques.

Presentació i signatura de
les famílies dels PI que
seguiran els seus fills/es.

Valoració del
seguiment del
progrés individual
de l’alumnat que
compta amb
suports addicionals
i intensius.

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

Nombre de
reunions amb les
famílies.
Desenvolupar la
competència digital
per aprendre a
aprendre, d’acord
amb les necessitats
dels alumnes especialment amb
els que necessiten
suports intensius i
tenen PI- .

Ús de determinades
aplicacions que ajudin els
alumnes amb suports
intensius a suavitzar les
barreres d’aprenentatge.

Aprofitament de
l’ús de
implementació
d’aplicacions amb
les iPads i els
Cromworks.

Aprenentatge del
funcionament
d’aplicacions per als iPads
i els Cromworks d’acord
amb el DUA:

Valoració de l’èxit
de la proposta i de
la millora de
l’expressió escrita.

X

Participació en la
comunicació interpersonal
virtual amb els alumnes
com una eina per millorar
l’expressió escrita.
Escoltar,

Implicació en el seguiment

Satisfacció dels

X
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acompanyar i oferir
recursos als tutors i
tutores.

Incentivar el treball
en equip amb les
famílies de l‘escola
en general i,
particularment, amb
les dels alumnes
que mostrin
qualsevol tipus de
dificultat personal i/o
d’aprenentatge.

de les dinàmiques dels
grups-classe de l’escola, a
més dels alumnes que
demostren més dificultats
d’aprenentatge i tenen un
PI.

tutors i tutores per
l’acompanyament
rebut i realització
d’intervencions a
l’aula en gran grup
o en grup reduït
per part de la MEE
per millorar la
dinàmica els grups.

Aportació d’idees,
materials i suport
emocional, si cal, adreçat
als tutors i tutores que els
sigui útil per a observar
els alumnes des de
diverses perspectives i
ajudar-los en la seva
millora personal i
cognitiva.

Satisfacció dels
tutors i tutores pel
suport rebut i el
treball en equip
realitzat amb la
EE.

Comunicació regular
presencial,
telefònica i/o telemàtica
amb les
famílies, sempre amb el
coneixement i l’acord de la
tutora.

Nombre de
reunions i
comunicacions
diverses amb les
famílies: valoració
dels avenços en
els acords presos i
de la seva utilitat
de cara a l’evolució
de l’alumne/a

X

2.7. VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS I DELS PROJECTES D’ESCOLA.
Valoració festes, col·laboracions i sortides/activitats 2020-21
FESTES i ACTIVITATS ESCOLARS (omplir en el cicle)

FESTA ESCOLAR
Tardor/ la
Castanyada:
(30 d’octubre)

MS

S
x
X
X

Convenció dels
Drets dels Infants
(20 de novembre)

x

x
X

M PR*

Observacions
E.INFANTIL: correcte
Cicle inicial: Bé, però es podrien canviar les
danses que hi ha grups que repeteixen d’un
any per l’altre.
Cicle mitjà: Tot bé.
Cicle superior: Es va comentar la possibilitat
que els al·lèrgics tinguessin una altra opció.
E.INFANTIL: va bé com a pretext per posar el
tema a sobre la taula però a infantil es fa una mica
complicat i queda com un bolet.
A P5 va ser molt bonic visualitzar una de les
històries (la de Senegal) de la pel·li Camí a
l’escola.
Cicle inicial: Conte “El llapis màgic de la Malala”
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els va agradar molt i vam poder treballar-ho a
l’aula. Els va agradar la gravació per a la ràdio.
Cicle mitjà: Conte de la vida d’un nen magrebí i
preguntes sobre el conte. Reflexions.
Cicle superior:Visualització del vídeo a l’aula,
molt emotiu.
Santa Cecília:
(23 de novembre)

x
X
X

* Nadal:
(21 de desembre
matí concert obert
famílies)

x

E.INFANTIL: Va anar molt bé. És molt més
còmode que no pas a la Fontana.
Cicle inicial: Molt bé. Entorn ideal. Es podria
intentar fer-ho sempre aquí?
Cicle mitjà: Entorn molt bonic. També votem per
establir - ho a la plaça de la Natura.
Cicle superior:Volem que sempre sigui a la Plaça
de la Natura.

X
X

* DENIP
(Dia Escolar per la
No violència i la
Pau) (29 de gener)

x

X

X

* Carnestoltes:
(12 de febrer)

X

E.INFANTIL: per P3 es podria valorar un altre
format, potser fer-la caminant o estar l’itinerari
senyalitzat amb fletxes, com una excursió i poder
aturar-nos a mirar les plantes ( no amb tanta
pressa) i fer la volta més senzilla. El dia de la
marxa els d’infantil els infants no diuen el nom de
les plantes.
P4 i P5 correcte. Cançó molt maca.
Cicle inicial: Molt bé.
Cicle mitjà: molt interessant el que va treballar a
classe. Organització correcte. Els infants es van
queixar que la llimonada no estava tan bona com
altres anys..
Cicle superior: Molt bé la cursa. Cançó molt
maca.
E.INFANTIL: va anar bé. Els infants gaudeixen
d’anar tot el dia disfressats, però és cert que a la
tarda per la festa ja van tots bruts i sense pintar.
Cicle inicial: Molt bé. Danses molt maques. Poc
pa.
Cicle mitjà: va anar bé. Potser es poden fer
comparses per temes de disfressa per dinamitzar
més la festa.
Cicle superior: Súper bé i fluïd, encara que
caldria revisar les gravacions de la música (alguna
cançó no s’havia enregistrat sencera)

X

Projecte Gaudir
Gaudí:

E.INFANTIL: es va visualitzar el vídeo a l’aula.
Cicle inicial: es va veure el video. Potser se’ls va
fer una mica massa llarg.
Cicle mitjà: es va veure el video. Dins de les
possibilitats va ser una bona pensada gravar-ho.
Cicle superior: es van veure a les classes i va
anar molt bé.

x

E.INFANTIL: P4. Petit projecte i visita a la
Pedrera. Bé
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Arts plàstiques
(2n Trimestre)

Cicle inicial: 1r_Anglès, bé.
Cicle mitjà: 3r_Anglès, bé.
Cicle superior: Ha anat molt bé les activitats
fetes./ 5è_Anglès, bé.

COLÒNIES
P4, P5, 1r, 2n, 3r,
4t i 5è

COLÒNIES 6è

X

X

Cicle superior: Les activitats justetes. Un dels
nois parlava molt bé l’anglès, però l’altra noia no
gaire. La casa està súper bé.

Sant Jordi i els
Jocs Florals:
(23 d’abril)

X

English Day Event

Gimcana 18 de
juny
(Comissió de
gènere, coeducació,
diversitat, inclusió i
drets dels infants)

Comiat 6è (21 de
juny)

E.INFANTIL: Va anar bé perquè van estar poques
hores (sols una nit) i perquè l’entorn era molt bonic
i les monitores competents, però la casa en sí està
perquè li facin una reforma integral.
Cicle inicial: Les activitats poc treballades. La
casa bastant vella i poc aprofitament de l’espai
exterior.
Cicle mitjà: Les activitats poc treballades. La
casa bastant vella i poc aprofitament de l’espai
exterior.
Cicle superior: Les activitats poc treballades. La
casa bastant vella i poc aprofitament de l’espai
exterior.

E.INFANTIL: Els Jocs Florals a l’àgora va ser
molt agradable però va faltar caire festiu al
reunir-nos només EI.
Cicle inicial: Per cicles es va fer més curt i no tan
pesat. Encara que està bé veure als companys i
companyes d’altres cursos.
Cicle mitjà: Es van treballar contes 3r i poesia a
4t encara que l’intercanvi va ser només amb els
guanyadors (covid).
Cicle superior: Molt fluixet pel confinament.
No s’ha pogut dur a terme per la impossibilitat de
barrejar grups que no siguin bombolla i tampoc el
poder venir l’alumnat de la URL que venia com a
Aprenentatge i Servei (APS)
kahoot sobre STEM feminista
E.INFANTIL: No gaire adequat per infantil i manca
de temps per respondre
Cicle inicial: Ens va agradar molt, vam aprendre
petits i grans.
Cicle mitjà: Va estar bé com idea però
descontextualitzat i en un moment del curs que no
es podia aprofundir.
Cicle superior: Va estar bé, però quedava com
un bolet. Hagués estat bé fer-ho el dia de la dona.

x

x

E.INFANTIL: es va fer llarg, activitats molt bé.
Cicle inicial: Es va fer massa llarg, tot i que
valorem molt positivaments fer-ho a l’exterior, no
va ser tan dramàtic.
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Cicle mitjà: La idea era adequada però la
distribució al pati i la dinamització no ajudava a la
comprensió i atenció dels altres cursos.
Cicle superior: Fer-ho al pati va ser una gran
idea, però es va fer molt llarg.
Festa final de
curs:
(22 de juny)

x

E.INFANTIL: Molt bé. La fruita no va tenir gaire
èxit
Cicle inicial: Ens va agradar molt i els infants ho
van passar d’allò més bé.
Cicle mitjà: Tot bé, ben muntat i es valora
positivament la col·laboració dels pares.
Cicle superior: L’esmorzar va sobrar tot, tant per
la fruita com per les torrades aquelles que ningú
les menja. Les activitats van estar molt bé i els
nens i nenes van gaudir molt.

Proposta general de 6è: no carregar tant als nens i nenes de 6è.
Sortides:
E.I
ACTIVITAT ESCOLAR

MS S M

PR

Observacions

P4 i P5 19/10/20 Dansa Creativa amb
Gisela Creus

x

Va ser molt bonic i es van enganxar
molt.

P5 3/11/20 Exploració rellotges de sol de la
zona.

x

Va agradar molt. Van descobrir cinc
rellotges de sol al barri.

P5 10/11/20 Taller ‘Els rellotges de sol’. A
càrrec de la Societat Catalana de
Gnomònica (a l’escola)

x

Van sortir encantats/des amb les
explicacions i el material que ens van
mostrar. A la tarda van elaborar un
rellotge de sol amb una plantilla.

P4-P5 2/12/20 a l’Auditori Audició
Musical: Ma, me, mi... Mozart

x

Espectacle de qualitat.

P3 25/1/21 Visita al Museu Marítim
“Pirates a la vista”

x

Vem contextualitzar la sortida fent els
dies previs activitats de pirates. La
sortida era poc participativa i poc
motivadora.

P4 27/1/21 Visita al Museu Marítim
“Pirates a la vista”

x

Vem contextualitzar la sortida fent els
dies previs activitats de pirates. La
sortida era poc participativa i poc
motivadora.

P5 28/1/21 Visita al Museu Marítim
“Pirates a la vista”

x

Vem contextualitzar la sortida fent els
dies previs activitats de pirates. Tot i ser
molt guiada i poc participativa els
infants van gaudir de l’activitat,
principalment perquè no es va allargar
gaire.
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P5 16/02/21 Excursió a la Font de Sant
Salvador

x

Passeig molt recomanable per
descobrir la cara B, no monumental, del
Park i on també podem trobar elements
i vegetació força interessant.

P5 23/02/21 Visita a la Biblioteca Jaume
Fuster ‘El llop ha tornat’

X

Tot i explicar-nos sis contes, va saber
captar molt bé l’atenció dels infants.
Molt útil també perquè els hi va
ensenyar com funciona el préstec i van
disposar de temps lliure per mirar
llibres. Molt ben aprofitada, l’activitat

P5 11/3/21 Visita guiada pel Park Güell

X

Molt interessant i recomanable. A més,
es va desdoblar grup perquè hi havia
dos guies. Vam descobrir moltes coses
que no sabíem i que ens van donar peu
a realitzar altres activitats posteriors.

P5 18/03/21 Visita al Bosc del Turull

x

En Lluís de l’entitat ‘De font en font’ ens
va fer de guia i amb la llegenda de ‘La
Paitida’ (per revisar en qüestions
coeducatives, això sí), va desenvolupar
el fil conductor per descobrir les restes
de l'aqüeducte del Turull que encara es
conserven allà dins.

P5 24/03/21 Visita de l’inventor Gota.

x

Tot i que al final es va fer una mica
llarg, gràcies a aquesta activitat vam
clarificar molts aspectes sobre el
filtratge i la depuració de les aigües.

P5 14/04/21 Sortida a la platja de
Somorrostro. ‘El puzle de les platges’

P4 Biblioteca Jaume Fuster. El llop ha
tornat.

x

x

Explicació molt llarga però molt amena.
Tot molt bé. La noia molt maca i els
infants van gaudir molt.

P5 17/05/21 Visita a l’Aquàrium.

P5 19/5/20 A la recerca del joc perdut a
la Plaça de La Sedeta

P4 11/6/21 Cosmocaixa Planetari
Bombolla

Activitat poc motivadora i monitoratge
molt dispers. Havia de ser la cloenda
del projecte i se’ns va quedar coixa.

x

x

Ens aturàvem massa estona davant de
cadascun dels aquaris i la visita es va
desenvolupar molt lentament, tant, que
al final ens va tocar correr. La guia
bona, però potser no va saber gestionar
massa bé el temps.
Espectacle de molta qualitat. Les
restriccions covid no van deslluir gens
l’acte.

x

L’activitat del planetari bombolla s’ha fet
una mica llarga. La monitora molt maca
i explicava molt bé. Els ha encantat el
Bosc encantat.
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P3/P4/P5 La Granja. Can Canadell. Tot el
dia

x

Massa lluny per només veure uns
quants animals. L’activitat va quedar
molt curta doncs vam arribar força tard.
L’entorn i el monitoratge molt bé però
no cal anar tan lluny,

Cicle inicial
ACTIVITAT ESCOLAR

MS

S

M

PR

Observacions

1r- 20/10/20 Yoguitos

X

Activitat molt maca però el
comportament d’alguns alumnes
van interferir molt en les
dinàmiques.

1r 23/10/20 Activitat d’EF recuperada del
curs 19-20: “El joc perdut” (online a
l’escola)

X

Fent-ho per videoconferència va
perdre gran part de l’impacte que fa
quan és en directe.

2n 9/11/20 Visita al Park Güell (Jardins)

X

Va estar molt bé conèixer la flora
que ens envolta.

1r 9/12/20 “Taller embolic desembolicat”
Fundació Aroa (a l’escola)

X

Es va fer llarg i pesat. Va ser
simplement l’explicació d’un conte
no gaire engrescador sense cap
suport visual.

2n 11/11/20 Biblioteca J.Fuster: Petit
Fuster, què vols saber?

X

Ens va agradar molt

1r 12/11/20 Biblioteca Jaume Fuster: Què
guai la biblioteca!

X

S’ho van passar molt bé.

2n 12/1/21 “Taller embolic desembolicat”
Fundació Aroa (a l’escola)
1r i 2n 22/1/21 Audició Musical: Els
músics de Bremen (Liceu)

X
X

1r Fotografiem l’hivern 26/01/2021

Poc motivant pels alumnes
Genial

X

Van gaudir de la sortida i els va
agradar poder fer tantes fotos i
veure-les després a la classe.
Va ser molt interessant posar el títol
a les fotos.

2n Jardí botànic 26/01/2021

X

Tots els infants molt motivats

1r 24/2/21 Activitat d’EF:Som gimnastes! al
CGG

X

Tots els infants s’ho van passar molt
bé.

1r 9/02/21 Cosmocaixa “Click”

X

Activitat molt adient i interessant
pels infants.

2n 9/02/21 Cosmocaixa “Creactivity”

X

Activitat molt adient i interessant
pels infants.
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1r 18/2/21 Visita Guiada al Park Güell

X

La visita era interessant però un
dels guies no va saber captar prou
l’atenció dels infants. L’altre grup,
millor.

2n 1/3/21 Visita del Punt Verd

X

No gaire motivadora

2n 1/3/21 Finestres al món

X

2n 1/3/21 Sortida per diferents espais del
barri
1r i 2n 26/3/21 Teatre en anglès Companyia
IPA Productions. “Aladdin” a l’escola

X
X

En general els dos grups van seguir
expectants i motivats.

1r i 2n 8/4/21 Cinemes Girona: Ploey: mai
volaràs sol

2n 20/4/21 Dansa Ara al Palau Sant Jordi

X

X

Com sempre molt engrescadora per
l’alumnat.

1r 27/4/21 Visita al Museu Egipci

1r 3/5/21 Taller “L’Egipte de Tutankamon”

La pel.lícula no ens va agradar
gaire. Moments molt tràgics i
exaltació a l’amor romàntic mal
entès (masclisme)

X

Bona visita guiada i el taller de
jeroglífics poc manipulatiu, encara
que interessant.

X

Activitat a l’escola molt ben
treballada i molt engrescadora.

1r i 2n Colònies (opcionals) 5, 6 i 7 de
maig 2021 a Gualba “El pinatar”

X

En conjunt molt bé, però monitors i
activitats millorables.

2n 11/5/21 Cim de les àligues

X

1r i 2n 25/5/21 Visita CRARC

X

Activitat a l’escola molt
engrescadora on els infants van
poder veure i tocar rèptils i amfibis.

1r i 2n 25/5/21 Audició Musical: Corre Trufa
(Teatre Romea)

X

Genial

1r i 2n 7/6/21 Jocs a la piscina (Tot el dia a
Can Vendrell)

x

Aquest any els monitors eren més
fluixet i vam estar una mica
engoixades tota l’estona. Però l’any
vinent repetirem.

Cicle mitjà
ACTIVITAT ESCOLAR

MS

S M

PR

3r 13/10/20 Zoo de BCN. Projecte d’aula: Els
animals perillosos

X

Van poder veure en directe
animals que estaven estudiant.

4t 5/10/20 Museu d’Història de Catalunya

X

Molt adequat per tenir una visió
general de la història abans de

Observacions
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centrar-nos en la part del projecte.
4t 23/10/20 Turó de la Rovira (MUHBA)

X

Ha estat un bon complement per
entendre la guerra civil.

3r 1/12/20 Bioeduca (a l’escola)

X

Van poder tocar amb les mans i
perdre por i guanyar respecte per
ells.

3r 2/12/20 Dansa Ara (recuperada curs 19-20 a
l’escola)

X

Com la presencialitat no hi ha res
però es valora molt positivament
finalment haver-ho pogut fer en
streaming juntament amb les
altres escoles de Barcelona

3r 9/12/20 “Taller embolic desembolicat”
Fundació Aroa (a l’escola)
4t 10/12/20 Visita Guiada Park Güell

X

Bastant teòric i poc participatiu.

X

3r i 4t 15/12/20 Castell de Montjuïc (tot el dia)

Molt recomanable, sempre
queden aspectes interessants per
aprendre.
X

4t 12/1/21 “Taller embolic desembolicat”
Fundació Aroa (a l’escola)

Instructiu, però massa teòric.
X

3r i 4t 20/1/21 SAT Audició musical:Geometria

Bastant teòric i poc participatiu.

X

Entretingut.

4t 5/2/21 Museu Picasso

X

Molt interessant i pràctic.

3r 24/03/21 PlayPoint (Jocs virtuals).

X

Molt divertit, entretingut i posar en
pràctica allò estudiat al projecte.

3r i 4t 26/3/21 Teatre en anglès Companyia
IPA Productions. “Aladdin” a l’escola

X

En general els dos grups van
seguir expectants i motivats.

3r 28/4/20 Cursa d’Orientació a la Plaça del
Fòrum de BCN (Bosc Urbà)

X

Van poder fer la cursa i
finalitzar-la treballant en equip.

3r i 4t Colònies (opcionals) 5, 6 i 7 de maig
2021 a Gualba “El pinatar”
4t 14/5/20 Esgrima (Federació Catalana)

X

Falta d’organització i
d’aprofitament de l’espai exterior.

X

Bona atenció i organització per
part de la federació d’esgrima.

Cicle superior
ACTIVITAT ESCOLAR

MS S M

PR

Observacions

6è 20/10/20 Tennis Taula a la Fed.Cat. (Activitat
recuperada del curs 19-20)

X

Molt recomanable

6è- 27/10/20 Sortida sobre el Projecte d’aula
dels Videojocs

X

Les mestres no van poder
participar.

5è- 28/10/20 Biblioteca J.Fuster

X
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5è i 6è- 24/11/20 Taller de fotografia- Empresa
Associació de fotoperiodistes de Barcelona

X

5è 30/11/20 Cosmocaixa L’univers i robot- no
robot (tot el dia)

X

5è 9/12/20 Biblioteca Jaume Fuster

X

5è 14/12/20 Tennis Taula (a la Federació
Catalana de Tennis-Taula)

X

5è i 6è 17/12/20 Taller Reapropiant-nos de les
nostres vides (a l’escola)

X

5è- 27/11/20 Família Lluc: Maneres de
comunicar-se

X

5è- 26/11/20 Pare Mateo: Tenen llenguatge
els extraterrestres?

X

Activitat molt dinàmica on
l’alumnat gaudeix al 100%

5è i 6è 13/1/21 “Taller embolic desembolicat”
Fundació Aroa (a l’escola)

X

No ens ha agradat, molt avorrit
i poc dinàmic. És per CM o CI.

6è 27/1/21 Museu d’Art Contemporani de Bcn
dibuixa, copia i ...

x

Activitat molt dinàmica i
adequada

5è 1/3/21 Escalada al Centre Municipal
d’Escalada La Foixarda

X

Activitat otorgada a concurs.
Es tornarà a demanar pel curs
vinent per l’èxit de
convocatòria.

6è 5/3/21 Sortida en BTT Biciclot

x

Molt profitosa!

6è 11/3/21 Visita guiada pel Park Güell
“Habitatges d'elit”

x

6è 17/3/21 Visita guiada al Refugi 307 de
Poble Sec (Patrimoniam)

x

6è 18/3/21 Audició Musical: Taller de
perscussió UT Música

x

5è 22/3/21 Activitat d’EF sobre la
sensibilització de les discapacitats de Nexe
Fundació

La visita molt bé, però la
informació ja la conexien
d’altres cursos
Genial tot, encara que el guia
va parlar força estona...

X

5è 25/3/21 Visita guiada pel Park Güell: BCN
1902

X

5è i 6è 26/3/21 Teatre en anglès Companyia
IPA Productions. “Aladdin” a l’escola

X

6è 13/4/21 Visita el Turó de la Rovira

x

Va ser molt teòric i la persona
que va venir no transmitia
gaire.

En general el grup de 5è va
seguir expectant i motivat. En
canvi, una part del grup de 6è
tenia moltes ganes de tornar a
l’aula i continuar fent l’activitat
començada anteriorment.
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5è i 6è 14/4/21 Cinema Girona: Cicle dels
Drets dels Infants.

x

6è 17/5/21 maig Colònies (opcionals) a Casa
Albatros (Llafranc, Girona) 17, 18 i 19 de maig.

X

Tenir en compte: Prèviament,
1.- Insistir en què els monitors
es dirigeixin en anglès a
l'alumnat. I,
2.- Si es porten a terme a
principis de juny, hi ha l'opció
de fer l'activitat de piscina i
l'activitat de kayak.

5è 5/5/21 Colònies (opcionals) 5, 6 i 7 de
maig 2021 a Gualba “El pinatar”

x

5è 20/5/21 Audició Musical al Teatre Romea:
Quin viatge, història de la música.

x

6è 28/5/21 Audició Musical: Cantània a
l’Auditori de BCN.

X

Molt recomenable

5è i 6è Taller i Parc d’atraccions del Tibidabo
5è 10/6/21 Escacs al CEM La Mar Bella

No ens l’han concedit.
X

6è- Sortida al Museu de les il.lusions
26/05/21
5è- Sortida al Centre d’Expedició de
bruixeria a Sant Feliu Sasserra 8/06/21

X

Visita insuficient. No
recomanem repetir

X

Una mica lluny, però molt
interessant.

Col·laboracions de famílies o altres:
cur
s

Col·laboració

Activitat realitzada

MS

S

p3

Vicky Pessolani

Octubre 2020 Ioga amb
Yoguitos

p3

Luna Masside
(Mare del Rio)

Ninots pal teixits amb llana

p4

Vicky Pessolani

5/10/20 Ioga amb Yoguitos

x

Activitat molt maca però el
comportament d’alguns
alumnes van interferir en
les dinàmiques.

p4

Michele i Marina,
pares Ciro

4/6/2021

X

Els infants són moguts i va
costar que escoltessin les
explicacions. Van fer
construccions en petit
grup.

x

x

M

PR

Observacions
Activitat molt maca però el
comportament d’alguns
alumnes van interferir molt
en les dinàmiques.
Molt apropiat per treballar
l’atenció i aprofitar els
recursos naturals de
l’entorn.
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p5

Mireia Acosta
(mare Eidan)

16/12/21

x

Ens va explicar tres contes
i després ens havia
preparat una activitat amb
llum negra i
fluorescències. Genial.

p5

Vicky Pessolani

7/10/20 Ioga amb Yoguitos

x

Fantàstic. Al ser mig grup
tot va fluir molt i molt bé i
se’ns va fer curt.

p5

Vicky Pessolani

22/02/21 Mindfulness

p5

Raquel Bonet
(mare Ivet)

28/04/21

x

Va explicar un conte
d’animals marins, al ser
biòloga, ens va explicar un
munt de curiositats de les
tortugues marines i ens va
preparar una activitat del
cicle vital d’aquestes. Tot
va fluir molt.

p5

Agustina Santinelli 18/05/21
(mare Francesca)

x

Vam fer un taller de
modelatge amb guix. Els
nens i nenes van
experimentar amb
diferents materials i van
comprovar com es
transformaven. Èxit total.

1r

Vicky Pessolani

20/10/20 EF: Ioga amb
Yoguitos

X

2n

Vicky Pessolani

19/10/20 EF: Ioga amb
Yoguitos

X

2n

Luna (mare mia)

30/12/2020: Saquets pel
calendari d’advent

X

2n

Manolo Martinez

2/12/2020:¡: Com s’extreu
l’olor de les plantes?

X

3r

Vicky Pessolani

19/10/20 EF: Ioga amb
Yoguitos

3r

Jordi (amic Maria
Laplana),
programador
empresa King.

20/04/21 Medi: Xerrada sobre
el treball de com crear un
videojoc.

X

La Vicky molt bé, però
aquell dia havia plogut, no
havien sortit al pati i
l’activitat va ser en grup
sencer, estaven molt
esverats i no va funcionar
tant com l’anterior.
Tanmateix, la valoració és
positiva.

X
X
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4t

Vicky Pessolani

20/10/20 EF: Ioga amb
Yoguitos

4t

Carol Luna

ppt sobre un viatge pels
continents interactiu amb
preguntes per grup i treball
de plàstica posterior.

X

5è

Vicky Pessolani

21/10/20 EF: Ioga amb
Yoguitos

X

5è

Manolo Martínez

26/11/20 El llenguatge

X

Relacionada amb el
projecte.

5è

Sílvia i Jorge
Rodríguez

27/11/20 Les
telecomunicacions

X

Relacionada amb el
projecte.

5è

Manolo Martínez

11/3/21 La mort segons els
filòsofs

X

6è

Vicky Pessolani

6è

Carol (mare Unai i 25/05/21 Taller artístic
Biel Carreres)
il·lusions

X

6è

Agustina (mare
Valentina Caiani)

31/05/21 Taller escultura amb
guix

X

2n

Carol Luna

15/04/21 Els animals
fantàstics.

x

2n

Carles Vilà (Pare
Llorenç i Candela

5/03/2021 Com es contrueixen
els edificis?

x

X

21/10/20 EF: Ioga amb
Yoguitos

X

TEATRE
curs

Trim
estre

OBRA DE
TEATRE

MS

S

M

PR

Observacions

5è

1r

Un viatge
Especial

4t

1r

Una passejada
per la història

X

4t

1r

La guerra civil

X

6è

2n

El petit príncep

X

Un projecte demanat per l’alumnat i
s’hi van implicar amb gust, tant en les
escenes de text com en les cançons.

6è

2n

El nen del
pijama de ratlles

X

Una obra de teatre relacionada amb el
projecte de la 2a guerra mundial.

2n

3r

Els Barrufets:

x

Un conte sobre l’amistat.

S’ha fet amb ½ grup per la celebració
dels Drets dels Infants 20/11/20
Treball excel·lent per part de la mestra
i alumnes.
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L’arbre de les
xocolatines
2n

3r

Una “influencer” x
d’estar per casa

Un conte d’una família de polls que
viuen en una classe a partir d’una
novel·la que havia demanat l’alumnat.

3r

3r

El vestit nou de
la família reial.

X

Tant famílies com alumnes ho van
gaudir molt.

3r

3r

El misteri dels
àrbitres
adormits.

X

Un projecte demanat per l’alumnat on
hem fusionat l’afició al futbol i al
teatre. Tothom l’ha gaudit molt.

OBSERVACIONS GENERALS:

2.7.2. Projectes d’escola per cursos.
-

-

2.7.2.1. Ed. Infantil: 1, 2, 3 emoció!
2.7.2.2. Ed. Infantil: Activa’t
2.7.2.3. Ed. Infantil: Explorem el Park
2.7.2.4 1r: Un oceà que ens uneix
2.7.2.5. 2n: Ràdio a l’escola (tipus podcast i penjat a la web del centre)
2.7.2.6. 5è: Hort urbà i hort escolar
2.7.2.7. 6è: Patrimonia’m (MUHBA)

2.7.3. Projectes d’escola
-

2.7.3.1. Ambients
2.7.3.2. Biblioteca
2.7.3.3. Apadrinament lector
2.7.3.4. English in the Park.
2.7.3.5. Escoles + sostenibles
2.7.3.6. Projecte de la història de l’escola (XEHB)
2.7.3.7. “Fem teatre”
2.7.3.8. Projecte “Gaudir Gaudí”
2.7.3.9. Projectes solidaris
2.7.3.10. APS Servei Salut Mental Gràcia. La Fira de Sant Ponç.
2.7.3.11. Valoració SEP

2.7.2.Projectes d’escola per cursos.
2.7.2.1. Ed. Infantil: 1, 2, 3 emoció!
OBJECTIUS
1. Millorar les
habilitats
inter-intra
personals

ACTUACIONS
Es treballaran 6 competències
emocionals:
-consciència emocional
-regulació emocional
-autonomia emocional
-competència social

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
-Percentatge
d’assistència de
la formació
online feta pels
tutors
d’E.Infantil

VALORACIÓ
MS

S
x

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Enguany només l’ha
fet una tutora. P5.
Les activitats les
hem fet entre la
tutora i la mestra de
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-habilitats de vida i benestar
2. Aprendre a
gestionar els
conflictes per tal
d’incrementar les
competències
emocionals

reforç (un cop per
setmana).

-Registre de les
activitats per
part dels
tutors/es

Es treballaran 6 unitats
temàtiques:
-pertinença,
-autoestima,
-amistat,
-reptes,
-canvis,
- justícia i assetjament,
-pèrdua i mort.

- Els alumnes (la
mestra)
respondran un
qüestionari de
competència
emocional

x

x

2.7.2.2. Activa’t.
VALORACIÓ

ACTUACIONS

OBJECTIUS

Activar-se a través del
moviment i tenir un
autocontrol per tal
d’augmentar la capacitat
de concentració

-3 dies a la
setmana

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

M
S

A final de trimestre es
valorarà com ha anat
utilitzant un llistat de
control/ rúbrica
d’avaluació atenent als
següents indicadors:
-Motivació i interès
-Participació activa
-Gaudeix del projecte
-Relaxació/tornada a la
calma
-concentració

S

P

M

x

Gaudir, implicar-se i
participar activament de les
activitats proposades

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
No s’ha realitzat de
manera sistemàtica
doncs ha coincidit
amb estones de
reforç i s’ha prioritzat
aquest.
Creiem que uns
altres
tipus
d’exercicis de menys
durada ens poden
ser més favorables,
com Brain gym.

x

2.7.2.3. Explorem el Park
VALORACIÓ
OBJECTIUS

1.Conèixer els
companys/es de la
classe

2. Observar i cercar
diferents espècies
vegetals del Park
Güell

ACTUACIONS

Al setembre es sortirà a
jugar al Park Güell

A l’octubre s'observarà,
s’explorarà i es cercarà
diferents espècies vegetals
del Park Güell: plantes,
arbustos i arbres. El punt de
partida serà l’arbre

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

M
S

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

Observació
directa de les
interaccions
socials entre els
alumnes del
mateix nivell i
entre P4 i P5.

x

Aquest curs hem
estat
en
grups
bombolla.

Recull
d’espècies
vegetals
cercades i
treballades
(diari de camp,
fer un
herbolari..)

x

P5 ha realitzat una
graella de doble
entrada.
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3. Observar i
verbalitzar els
canvis que
s’observen a la
tardor: vegetació,
clima…

Al novembre sortirem a
apreciar els canvis que
s’observen a la tardor:
vegetació,
clima…representats amb
un dibuix, es recolliran fulles
diferents espècies vegetals,
les classificarem i
estamparem.

Recollida de
diferents
espècies
vegetals

x

4.Treballar el
patrimoni cultural
del Park Güell

Al febrer es sortirà a
descobrir la bellesa
arquitectònica que ens
envolta: les casetes de
l’entrada, l’escalinata, el
drac..

Relacionar els
projectes
d’aula, amb
Gaudí i el Park
Güell.

x

P4 relacionat amb el
Projecte de Gaudir
Gaudí.
P5 ha treballat les
quatre
cases
existents al Park, les
fonts que hi ha a
dintre i a l'entorn
més
proper
(S.
Salvador,
Sarva,
Drac,
Carbó
i
Cabreta).

5.Descobrir les
matemàtiques al
Park Güell

Al març es treballaran les
figures geomètriques
existents al Park Güell

Diari de camp:
sobre figures
geomètriques
a l’entorn, fer
comparacions
i
classificacions
amb elements
de la natura

x

No s´ha realitzat cap
diari
de
camp.
Observació directa.

6.Cercar la fauna
existent al Park
Güell: animals
invertebrats, aus...

A l’abril s’obervaran els
diferents animalons que
trobem amb la lupa, la lupa
binocular...

Diari de camp

x

No s’ha realitzat cap
diari de camp.

7.Treballar
diferents
dinàmiques grupals
a l’aire lliure a
través del joc dirigit

Al maig es sortirà al Park
per realitzar diferents
activitats/jocs guiats seguint
diferents consignes

Observació
directa de les
relacions
interpersonals
i valorar si el”
Projecte 1,2,3
emoció” dona
els seus fruits.

x

Fem joc lliure.
Ha
hagut
una
evolució emocional
en els infants. No
sabem si ha estat
sols el projecte o
també ha influït la
maduració i el treball
de tutoria que s’ha
dut
a
terme.
Segurament tot.

2.7.2.4. Ràdio a l’escola (2n)
VALORACIÓ
OBJECTIUS

Millorar l’expressió
oral: pronuncia i

ACTUACIONS

Practicar de manera
sistemàtica l’expressió

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
Saben aplicar
les tècniques

M
S

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

x
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l’entonació

oral i la lectura en veu
alta, incidint en aquests
dos aspectes

apreses a
l’hora de
gravar els
postcast

Conèixer el vocabulari
bàsic del món de la
ràdio: professions,
estris, activitats.

-Cerca d’informació.
-Xerrades de
professionals a l’escola
-Visualitzaió del vídeos

Resultat del
qüestionari on
es recollirà tot
el que han
après.

x

Iniciar-se en l’ús del
programa “Audacity”

-Utilitzar aquest
programa com a eina
principal de gravació i
edició

Domini del
programa

x

Dur a terme diferents
tipus de programes al
llarg del curs

Cerca, preparació,
gravació i edició de
diferents programes

Varietat i
qualitat dels
programes
gravats.

x

Fomentar el treball en
equip

Fer les produccions en
grups reduïts

Els indicadors
seran les
rubriques de
coavaluació
sobre les
dinàmiques
durant els
treballs
col·lectius

x

Fer entrades al blog amb
els podcasts gravats

Fer podcasts per les
entrades al blog de
manera asidua

Recompte dels
podcasts
penjats

x

Aquest any no s’ha
treballat això

S’han
tipus.

fet diversos

2.7.2.5 APS AMB SALUT MENTAL GRÀCIA Hort Urbà i hort escolar (Grup Atra)
VALORACIÓ
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

M
S

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

1-Seguir
dinamitzant l’hort
urbà

1- Preparació i posada
a punt dels horts
urbans.

1.Realització de les
tasques
proposades.

S’estan pintant els
horts urbans cedits
per
les
Escoles
Sostenible.

2-Tutoritzar els
horts urbans a
cada cicle per tal
de poder fer un
seguiment dels
productes

2- .Fer un horari per no
coincidir dos cursos o
més alhora i per poder
compartir les eines.
3-Tenir uns objectius
comuns (tots els

2.Acompliment de
la temporalització
marcada.
3- Quantitat de
verdures i
hortalisses de

Aquest curs ens
hem centrat només
en 4t.
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plantats.

cursos) i que cadascú
tingui cura de la seva
taula.
4-Distribuir les plantes
per cicles.

temporada que
s’han pogut treure
de l’hort i horts
urbans.
4. % de participació
de la comunitat en
la creació dels horts
urbans.

3. Conèixer la
periodicitat de
plantació i
recol·lecció dels
aliments segons
la temporada

5. Ensenyar als
alumnes la periodicitat
de plantació i
recol·lecció dels
aliments que podem
plantar al nostre hort o
a les nostres taules
d’horts urbans.

5.Graella amb
l’organització dels
espais i temps per
poder treballar als
horts urbans des de
P3 fins a 6è.

S’ha fet de manera
parcial
amb
els
alumnes de 4t.

4-Conèixer
plantes
específicament
d’interior, si
poden ser
autòctones i
fàcils de tenir-ne
cura, les
aromàtiques i les
plantes amb flors
que visquin al
Park Güell.

6.- Tenir cura d’una
planta de la classe (si
s’escau).
7.- Coneixement i
identificació de les
plantes amb flors que hi
ha al Park.

6- El coneixement de
les mesures de cura
que necessita cada
planta
d’interior/exterior per
part de l’alumnat.
7.- ”APS: Hort urbà”
Simbiosi entre el
Grup ATRA (Salut
Mental Gràcia) i
l’escola

Ens han regalat uns
recipients
d’horts
urbans nous per
posar a la terrassa
dels grans. S’estan
acondicionant,
Visita pel parc per
parlar de les plantes
autòctones i revisar
els arbres de fulla
perenne i caduca.

2.7.2.6. Patrimonia’m (MUHBA) 6è
VALORACIÓ
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Afavorir la
motivació i la
implicació de
l’alumnat a
partir d’un
aprenentatge
significatiu,
compartit i
amb projecció.
Apropar el
patrimoni de
Barcelona al
centre educatiu.

MS

S P
x

· Treballar conceptes
matemàtics mitjançant el
Pla Cerdà (línies, patrons,
unitats de mesura…).
· Treballar conceptes

· Estudiar l’evolució
de l’urbanisme a
Barcelona
treballant plànols
històrics.

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Preveure, amb més
antelació, la temporalitat
i l’organització del
projecte, per tal
d’integrar-lo a la
programació amb
coherència.

x

61
C/Olot, s/n (Park Güell) 08024 Barcelona. Tel.932130484 i 932132016 a8002174@xtec.cat http://www.baldirireixac.org

ESCOLA BALDIRI REIXAC. MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE. CURS 2020/21
naturals i socials
mitjançant el Pla Cerdà
(astronomía, economía,
salut…).
Arrelar
l’alumnat a la
història de la
ciutat de
Barcelona a
través del seu
patrimoni.

· Conèixer la història de la
nostra ciutat.

Promoure la
conservació i
difusió del
patrimoni.

Afavorir la
cohesió social,
l’esperit crític i
l’empatia.

· Proposta dels
alumnes del seu
propi projecte
d’Eixample.
· Crear un eix
cronològic del
context històric de
la nostra ciutat en
el creixement
urbanístic.
·Disseny
arquitectònic
expressant una
obra propia
literària. La nostra
Casa Batlló.

x

· Debatre sobre el nou repte
urbanístic de Barcelona:
Medi Ambient.
· La importància de l'aigua
en l'arquitectura de Gaudí i
en l'urbanisme de la
Barcelona actual.

· Disseny de la
nostra Cruïlla del
futur. Pensem en
les necessitat
mediambientals
de la Barcelona
dels propers anys.

x

· Reconèixer la lluita social
i el debat com a eina
d'una societat de progrés.
· Exposar el
desenvolupament
d’aquest projecte i
extreure conclusions
crítiques dels
esdeveniments històrics
treballats.

· Debat “A baix
les muralles”.
Com va ser de
beneficiós aquest
canvi a la ciutat.
Protecció o
creixement.
· Debat: Les
classes socials
protagonistes de
l’Eixample.

x

· Descobrir i diferenciar
fonts històriques de la
nostra ciutat.
· Impulsar el sentiment de
pertinença, a l’escola, al
barri i a la ciutat.
· Conèixer, respectar i
estimar l’entorn social
més proper.
· Aprofundir en
l'arquitectura de Gaudí
(naturalisme, expressió a
través de les seves obres).

4t La visita al Castell de
Montjuïc i la passejada
pel barri del Born i parc
de la Ciutadella va
contribuir
a
aquest
objectiu.

El projecte de la Guerra
civil va ser un detonant
per reflexionar, comparar
i desenvolupar l'esperit
crític.

2.7.3.PROJECTES D’ESCOLA
2.7.3.1. Projecte GEP (GRUP D’EXPERIMENTACIÓ PER AL PLURILINGÜISME) “English in
the Park”
Grup impulsor: Maria Antònia Novau, Glòria Retorta, Miquel Anglada, Mayte Blanca, Mireia Sarlé i
Sandra Martí.
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VALORACIÓ
OBJECTIUS

Desenvolupar
la
competència oral i
escrita en llengua
anglesa,
per
comunicar-se amb
els altres

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

- English day.
- Ús de la llengua anglesa
en altres àrees curriculars:
Educació física.
- Treball interdisciplinari als
diferents projectes d’aula.
- Teatre en anglès.
- Colònies en anglès (6è)
- Intercanvi cultural a l’àrea
d’educació física: Etwining

M
S

Cada nen
afiança la
competència
comunicativa
segons el seu
nivell
d’aprenentatge
i/o capacitats.

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
L’English
Day a
causa del covid ha
estat
anul·lat.
I
també
l’intercanvi
intercultural a l’àrea
d’educació
física
(Etwinning).

X

2.7.3.2. Escoles + Sostenibles. Projecte triennal 2018-22: “LA MEVA ESCOLA M’IMPORTA,
EL NOSTRE MÓN ENS INTERESSA”
Responsable:comissió escoles + sostenibles
VALORACIÓ
OBJECTIUS

Pati:
-Dinamitzar l’espai exterior
de l’escola (pati) afavorint
el joc i l’aprenentatge en
diferents espais i amb
variats recursos tenint en
compte les propostes de
la comunitat educativa.
-Crear encarregats o la
tasca de cuidar el pati de
l’escola.

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

M
S

S

- Distribució dels
recursos del pati
per cicles i dies de
la setmana.
- Creació d’un
horari per
responsabilitzar
els alumnes de
l’escola del pati.

-Quantitat de
propostes diferents
creades al pati
(mínim 2 per curs)
-Col·lectius que
han participat en
les idees.
-Recull de les
tasques
d’implicació dels
alumnes/famílies/…
-Grau d’execució
dels encarregats
del pati

X

- Classificació dels
diferents residus
que generem en els
patis.
- Fer Tallers de
reutilització:
reutilitzar residus
per a crear
elements didàctics i
de joc. Aplicar
l’allargament del
cicle
de vida dels
materials i així
començar a

-Nombre d’accions
realitzades i utilitat
d’aquestes

X

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Encara
s’ha
de
dinamitzar més el
pati
i
responsabilitzar els
infants

X

SOSTENIBILITAT.

- Treballar la sostenibilitat
del planeta a partir de
reciclar materials d´ús diari
i consensuar, amb tota la
comunitat educativa, la
urgent necessitat de
reciclar i centrar-se en dos
materials concrets: l’aigua
i el paper.
- Fer més incís en el
reciclatge a l’escola,
sobretot al pati.
- Conscienciació de les
3R: Reduir, Reutilitzar i
Reciclar

- Ús adequat de les
papereres.
- Ús adequat del
compostador.
.Nombre de cursos
que han utilitzat el
compostatge i
nombre de cursos
que han utilitzar els
recursos en préstec
del CESIRE

X
X
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- Treballar en xarxa amb
institucions del Barri.
-Treballar una consciència
de responsabilitat cap al
medi ambient i la
sostenibilitat del planeta.
-Crear una ambientació a
l’escola relacionada amb
l’educació per la
sostenibilitat. Natura,
arbres, ecosistemes
diversos del planeta.
- Realitzar sortides
pedagògiques per tal de
emfasitzar i treballar la
sostenibilitat del planeta.
-Aprofundiment del
projectes Ssplau per reduir
el soroll ambiental de
l’escola.

introduir conceptes
d’economia circular.
- La creació de
delegats verds a
l’aula (perquè
s’ocupin d’apagar
els llums o la
calefacció per
estalviar energia o
bé de separar
selectivament les
deixalles que
generem a l’aula, al
pati o al
menjador)...
- Conscienciació i
treball de la
contaminació
aústica al centre
escolar.

- Llistat de sortides
pedagògiques fetes
al Park Güell (per
cicles) per conèixer
l’entorn vegetal i
animal.
-Reducció del soroll
en desplaçaments i
espais comuns.

X
X

X

X

X

2.7.3.3. Projecte de la història del Baldiri (XEHB):
Responsable:mestra de biblioteca
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

1.-Donar valor a la
història de la nostra
escola com a eina
per comprendre
millor el nostre
present.
Fer créixer i gaudir el
sentiment de
pertinença.

Participar en la xarxa
d’escoles històriques de
Barcelona, juntament amb
d’altres centres de primària i
secundaria.
Promoure activitats conjuntes
entre centres educatius que
tenen en comú ser creats
abans de l’any 1939.
Donar a conèixer la nostra
xarxa d’escoles històriques i
estendre-la a la participació de
qualsevol altre centre educatiu
públic de Barcelona que pugui
acollir-se a la qualificació
d'històric: aquells que van
estar creats abans de l'any
1939.
Traspassar la informació
recollida al centre.

% de
compliment de
les reunions
previstes.

2.-Fomentar i educar
en el valor del
patrimoni de l’escola i
del nostre país.

Realitzar investigació
i descobrir la història de
l’escola a través de l’estudi de
documents i mobiliari antic que
guardem al fons històric del
centre.

Grau de
satisfacció de
l’alumnat
respecte del
treball realitzat.

VALORACIÓ
M
S

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA
Aquest curs no hem
activat la biblioteca i
no s’ha fet la part de
història de l’escola
A 4t es va treballar
amb una línia del
temps la història de
l’escola Baldiri i les
seves
connexions
amb els moments
històrics.
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3.-Conèixer la història Elaboració de material didàctic
per a treballar la història a
de l’escola.
partir del patrimoni d'un centre
històric d’acord amb els
continguts i competències
curriculars.
Realitzar diverses activitats
programades.

Grau
d’implicació de
l’alumnat
compromès en
conèixer la
història de
l’escola.
Nombre de
materials
didàctics creats
amb base al
coneixement
de la història
del centre.

4.-Ser creadors de
continguts fent difusió
de la informació
obtinguda.

Relacionar les dades i
informacions obtingudes amb
els fets històrics treballats a
medi social. Guardar i posar
el disposició de l’escola, a
través de la seva biblioteca, el
material gràfic obtingut.

Grau de
satisfacció de
l’exposició
realitzada dels
altres membres
de la comunitat
educativa

5.-Saber localitzar i
utilitzar les eines de
les que disposa la
biblioteca i l’escola
adequades per les
diferents tasques a
realitzar: línia del
temps, compartir
imatges, correu
electrònic, elaboració
de formularis, edició,
imatge...

Fer una línia del temps.
Visualitzar diverses imatges
de l’escola de diversos anys.
Utilitzar el correu electrònic
per demanar informació.
Creació de murals i rètols
informatius.

Nombre d’eines
emprades de la
biblioteca i de
l’escola.

6.-Conèixer i utilitzar
diferents fonts
d’informació donades
per tal d’extreure
informació sobre com
era l’escola abans i
comparar-la amb
l’escola d’ara.

Visualitzar diverses imatges,
materials i objectes de l’escola
de diversos anys.
Realitzar entre tots, un debat
per tal d’ extreure conclusions
sobre com era l’escola abans,
quines activitats i matèries
s’impartien,etc...i veure la
diferència amb l’escola d’ara.

Nombre de
elements de
comparació
utilitzats per
l’alumnat
implicat.

7.-Preguntar-se sobre
el que ens envolta i el
per què. Plantejar-se
preguntes que puguin
ser objecte
d’investigació i
seleccionar les eines
i la metodologia
necessària per la
seva realització.

Realitzar entre tots, un debat
per tal d’ extreure conclusions
sobre com era l’escola abans,
quines activitats i matèries
s'impartien,etc

Creativitat,curio
sitat, implicació
i grau de
motivació de
l’alumnat.

8.-Establir un
compromís en un

Treballar de forma cooperativa
per compartir, investigar,

Grau
d’implicació del
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projecte col·lectiu i
treballar de forma
cooperativa.
Compartir el passat
comú.

experimentar i treure
conclusions comunes.

l’alumnat en el
treball
cooperatiu.

9.-Entendre que els
Debat final sobre la
processos històrics
importància del procés de la
configuren la realitat. història realitzat.
Utilitzar la pròpia visió
del món per deixar-ne
testimoni.

Grau
d’assoliment
dels continguts
treballats a
través de la
rúbrica
d’avaluació feta
pels companys
observant
l’exposició.

10.-Descobrir el
funcionament de la
màquina d’escriure
de l’escola. Estudiar
l’evolució de
l’escriptura.
Experimentar el seu
funcionament .
Realitzar
comparacions entre
diferents màquines
per veure la seva
evolució.

Grau
d’assoliment
dels continguts
treballats a
través de la
rúbrica
d’avaluació feta
pels companys
observant
l’exposició final.

Descobriment guiat
treballant en petits grups/
meitat de grup.
Fer hipòtesis sobre la
mecànica de la màquina i el
seu funcionament.
Descobriment del com ha anat
evolucionant la màquina
d’escriure i comparar-la amb
els ordinadors actuals. Lectura
i/o visualització de diferents
pàgines web.
Exposar el que s’ha après als
companys.
Coavaluació/Rúbrica.

2.7.3.4.Teatre: “Fem teatre” (2n, 4t i 6è)
Responsable: mestra de teatre
OBJECTIUS

1.
Seguir fomentant
la introspecció.
2.
Organitzar
l’espai.
3.
Seguir estimulant
la imaginació.
4.
Tenir cura de la
veu.
5.
Prendre
consciència de la
necessitat de fer-se
entendre
6.
Procurar
l’adquisició de vivències
7.
Possibilitar
l’avaluació i
l’autoavaluació.
8.
Seguir potenciant
el treball en equip i el
treball cooperatiu.

ACTUACIONS

1.1. Pràctica de l’escolta i
la relaxació.
1.2. Aprofundiment de la
reflexió i ajuda en
l’autoconeixement.
1.3. Desenvolupament de
la capacitat d’arriscar-se.
1.4. Descoberta de les
possibilitats interiors i
superació dels propis
límits.
2.1. Exercitació del cos, del
moviment, l’organització de
l’espai i la comunicació no
verbal.
3.1. Estimulació de la
imaginació i la creativitat a
partir de la improvisació i la
comunicació verbal i no
verbal.

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

1.1. Millora
en la
capacitat
d’introspec
ció.
1.2. Millora
en la
dinàmica
de la
relació
social entre
els
membres
de les
companyie
s teatrals.
1.3. Millora
en la

VALORACIÓ
M
S

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

X
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9.
Adaptar
teatralment diferents
gèneres literaris.

4.1. Exercitació de la veu a
fi de millorar-ne l’emissió,
la qualitat del so i
l’adequació del volum
segons les circumstàncies.
pràctica de la dicció.
5.1. Exercitació de la
mobilitat dels òrgans
bucofonatoris i millora de la
vocalització i pronunciació.
6.1. Desenvolupament de
la capacitat de viure de
veritat sota circumstàncies
imaginàries.
6.2. Empatia amb els
personatges.
6.3. Gaudi de l’emoció i
l’oportunitat d’interpretar
davant d’un públic.
7.1. Comprendre la
importància de la crítica i
l’autocrítica de la pròpia
feina i implicació.
7.2. Iniciar-se en la
valoració crítica d’una
representació teatral.
8.1. Valoració del treball
en equip a partir d’un
projecte en comú entenent
el significat de “companyia
de teatre”.
8.2. Coneixement de les
tasques tècniques que
conformen una
representació teatral i
col·laboració, com a
tècnics.
9.1. Espectacles sobre
contes populars infantils,
sobre poemes, sobre
novel·les de la literatura
catalana i universal, sobre
el tema dels “Drets dels
Infants” i sobre la història
del Park Güell i de la nostra
escola.

capacitat
d’empatitza
r amb els
personatge
si
mantenir-lo
s en el
temps.
1.4. Millora
en l’emissió
de la veu,
de la dicció
i la
concentraci
ó.
1.5. Millora
en la
consciència
de formar
part d’un
projecte
col·lectiu.

X

2.7.3.5.Projecte interdisciplinari Gaudir Gaudí: El Park Güell.
Responsable: tot el claustre
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Conèixer l’entorn del
Park Güell i l’obra de
Gaudí mitjançant el
treball interdisciplinari.

-Cada grup treballarà un
aspecte del Park i així al
finalitzar l’escolaritat
sabran i coneixeran
l’espai del Park Güell,

Exposicions a
altres grups.
Grau de
satisfacció dels
alumnes.

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X
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l’obra de Gaudí i la seva
història.
Aprofundir en diferents
tècniques artístiques i
arquitectòniques
mitjançant
l’assessorament de
professionals.

-Assessorament per
diferents artistes sobre
tècniques
arquitectòniques i/o
artístiques del parc.

Coneixença i
aplicació
d’aquestes
tècniques.

X

No s’ha fet perquè
l’artista era de risc.
S’entomarà el curs
vinent.

2.7.3.6.Projectes solidaris
Responsable: consell de direcció.
VALORACIÓ
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Concienciar als
alumnes i les famílies
de les realitat diferents
del nostre entorn.

Participar en
campanyes
solidàries.

Empatitzar amb
necessitats alienes
mitjançant el
coneixement
d’aquestes.

Estudi de diferents
realitats que ens
envolten de
necessitat, pobresa…
Practicar rols socials
diferents.

Grau de
coneixença de
realitats
diferents tot
coneixent les
seves
necessitats.

Participar en
campanyes
solidàries.

Grau
d’implicació en
l’ajuda dins de
l’escola i fora.

Potenciar la cultura de
l’ajuda entre tots
mitjançant accions
solidàries properes

M
S

S

Grau de
participació en
les campanyes
solidàries.

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

X

X

S’ha
participat
amb
Salutem
en
diferents
accions i amb rebost
solidari de Gracia (a part
del que ja es feia)

2.7.3.7. VALORACIÓ DEL SEP
Responsable: mestres responsables del SEP i tutora de 5è (Arantxa)
OBJECTIUS
Millorar
la
capacitat
d’aprendre a
aprendre en
les
competèncie
s matemàtica
i lingüística

ACTUACIONS
-El SEP s’ha fet fora
d’horari
lectiu
al
migdia de dilluns a
dijous.
- El SEP dins l’horari
lectiu sent 2 mestres a
l’aula en la majoria
d’ocasions
o
bé
desdoblant
grup
depenent de la tasca
a realitzar.

INDICADORS
D’AVALUACIÓ
-Assistència als
SEP’s matinals
dels
alumnes
suggerits

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

X

-Nombre
d’alumnes que
reben
aquest
suport
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3.- AVALUACIÓ EXTERNA
3.1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6è
OBJECTIUS

ACTUACIONS

Assoliment de
les
diferents
competències
mitjançant
recursos propis
que s’ hagin
treballat a l’aula

Treball
competencial de
les
diferents
dimensions

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

VALORACIÓ
MS

Percentatge
d’alumnat
que
assoleix la competència de
llengua catalana

X

Percentatge
d’alumnat
que
assoleix la competència de
llengua castellana

X

S

Percentatge
d’alumnat
que
assoleix la competència de
llengua anglesa

X

Percentatge
d’alumnat
que
assoleix la competència de
matemàtiques

X

Percentatge
d’alumnat
que
assoleix la competència de medi

X

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

3.2. PROVES DIAGNÒSTIQUES DE 2n
OBJECTIUS

ACTUACIONS

Assoliment de les
diferents
competències
mitjançant
recursos propis
que
hagin
treballat a l’aula

Treball
competencial de
les
diferents
dimensions

VALORACIÓ
INDICADORS D’AVALUACIÓ

MS

Percentatge d’alumnat que assoleix
la competència de llengua catalana

S

M

Els resultats estan avaluats
per criteris dintre de les
activitats, no per àrees.

x

Percentatge d’alumnat que assoleix
la competència de llengua castellana
Percentatge d’alumnat que assoleix
la competència matemàtica

P

x
x

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

No hem fet prova de castellà.
Els resultats estan avaluats
per criteris dintre de les
activitats, no per àrees.

4. BALANÇ ECONÒMIC 2020/ PRESSUPOST 2021
4.1 L’estat de comptes de l’any 2020
4.2. Pressupost per l’any 2021.

4. 1.-L’estat de comptes de l’any 2020.
La secretària explica que a l’escola hi ha dos comptes oberts:
1- El del BBVA es manté pel Menjador(ajuts menjador i pagaments de factures de menjador dels
alumnes que han rebut l’ajut) .
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2- El de Caixa d’Enginyers on s’ingressa els diners que arriben del Consorci d’educció i també de
les famílies i altres i també on es realitzen els pagaments.
Actualment els comptes són els següents:
-Compte Escola Baldiri Reixac: Caixa Enginyers.(General)
ES21-3025-0018-9314-0001-8223.
-Compte Escola Baldiri Reixac: BBVA.(Menjador)
ES19-0182-3185-9402-0011-7608.

BALANÇ ECONÒMIC 2020
Romanent a 31/12/2020 a la Caixa d’Enginyers:

59.299,12€

Romanent a 31/12/2020 al BBVA:

6.885,81€

INGRESSOS 2020:
1-Despeses de funcionament:

6821,19€

-Del Consorci d’Educació:

6561,79€

- Altres: (lloguers espais, activitats..)

259,40€

2-De famílies:

42.799 €

-

Per material escolar o d’us educatiu

33.780,00

-

Per activitats complementaries sense pernoctació

690,00

-

Colònies:

8.329,00 €

-

Romanent anterior

Total ingressos pressupost general:

38765,99€
88.386,18 €

DESPESES 2020:
1-Despeses de funcionament:

7.849,77 €

- Manteniment d’equips Reprografia:

5.142,35

- Mateniment d’equips de reprografia

€

276,97 €
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- Material ordinari no inventariable:

705,98

- Productes farmaceutics
- Comissions, despeses bancàries

€

95,39€

:

- Altres despeses diverses:

2- De les famílies:

87,00€
1.542,08 €

29.335,53€

-Per activitats, material, sortides:

25.118,90€

- Colònies:

2.390,00€

-Per transport per sortides pedagògiques:
Total despeses:

1.360,68€

37.185,30€

3-Ingressos pressupost de menjador (Ajuts de Menjador /BBVA): 37.343,13€

3-Despeses menjador (Ajuts de Menjador /BBVA):

38.203,89€

-Comissions bancàries BBVA

315,44€

- Serveis de menjador

37.838,85€

- Altres despeses

49,60€

Amb data 31-12-2020 el Compte general de tresoreria:
BBVA 6.885,81€€
Caixa d’Enginyers 59.299,12€

4.2.- Pressupost per a l’any 2021.
La secretària presenta la documentació corresponent al pressupost per a l’any 2021:
Pressupost per a l’exercici de l’any 2021. General.
108.301,99€
Ingressos: 68.536€
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1-Despeses de funcionament:
-Venda fotocòpies AFA:

600€

-Del Consorci d’Educació per despeses de funcionament:
- Del Consorci per altres actuacions: farmaciola

7.000€
400€

-Altres ingressos (projectes, premis ):

2.000€

- D’ajuntaments: Escoles+ sostenibles...

1.800€

2-De famílies:
- De famílies per a material escolar o ús educatiu

35.000€

- De famílies per activitats complementaries

5.000€

- De famílies per viatges educatius i Colònies:

14.000€

- De famílies per llibres de text o llicències digitals:

500€

- Altres ingressos de famílies (pla de xoc,errors….)

3.235,17€

Romanent d’ays anteriors

38.765,99€

Pressupost per a l’exercici de l’any 2021. General.
Despeses: 68.536€
1-Despeses de funcionament:

16.336€

- Lloguer d’equips de reprografia i fotocopiadores:

6.000€

- Manteniment d’equips per a procés de dades

1400€

- Manteniment d’equips de reprografia:

2.000€

- Manteniment d’aplicacions informàtiques:

1.000€

- Material d’ oficina i didàctic no inventariable:

1.300€
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- Productes farmacèutics:

400€

- Despeses postals, correus, missatgeria:

200€

- Comissions bancàries:

500€

- Serveis informàtics realitzats per altres entitats:

936€

- Altres despeses diverses:

2600€

3-De les famílies:

91.965,99€

- Activitats, material i sortides:

35.200€

- Transports (autocars per sortides currriculars):

5.000€

- Colònies:

51.765,99€

Pressupost per a l’exercici de l’any 2020. Menjador.
Despeses:

41.000€

- Serveis de Menjador escolar (Ajuts de menjador): 40.000€
-Comissions bancàries BBVA:

400€

- Altres:

600€

Pressupost per a l’exercici de l’any 2021. Menjador
48.793,15€
Ingressos:

41000€

- Ajuts de menjador

40.000€

-Altres ingressos diversos

1.000€

-Romanent d’exercicis anteriors

7.793,15€

Despeses:

48793,15

-

Serveis de menjador

47.793,15€
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-

Comissions

400€

-

Altres despeses diverses

600€

5.- SERVEIS GESTIONATS PER L’AFA.
5.1. Memòria i valoració AFA.
5.- SERVEIS GESTIONATS PER L’AFA.
5.1. Memòria i valoració AFA.
Objectiu general: Estructurar l’AFA i fer-la més activa i eficient.
VALORACIÓ
OBJECTIU
S

ACTUACIONS

Fer crides constant i
Augmentar
motivadores a les famílies
la
participació
de
les
famílies

MS

Tenir
noves
incorporacions a la
Coordinadora
de
l’AFA (mínim de 5
noves
famílies
implicades d’alguna
manera)

implicar més les
famílies des de l’inici de
curs per facilitar el traspàs
que haurà de produïr-se al
maig.

Aconseguir fer un
relleu en els càrrecs i
un
traspàs
de
funcions organitzat i
fàcil.

Potenciar el
treball conjunt
amb l’escola
per
afrontar
les mesures
COVID.

Realitzar
reunions
periodiques amb l’escola
per trobar i reforçar els
punts comuns i fer més
àgil i eficient la gestió de
les mesures de seguretat
que cal respectar a causa
de la COVID. Ajudar a
implicar a les famílies per
tal de garantir les millor
condicions possibles pels
alumnes.

Reunions
online
periòdiques
de
caracter mensual i
reunions
extraordinaries
en

Revisió
econòmica

Mantenir un nivell de
MIllorar el sistema
comunicació
constant automatitzat
de
amb la gestoria per tenir control econòmic i

Canvi
Junta

de Cal

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

S

P M

X

La junta nova en general està
més informada de les accions i
comunicacions de la
Coordinadora d’AFAs de Gràcia,
tot i que el nombre de membres
que formin part del grup
activament en són dos. S’ha
considerat que no feia falta mé,
un cop analitzada la feina
derivada d’aquesta coordinadora..

X

El traspàs i relleu de càrrecs ha
estat molt eficient i s’ha produït
de manera orgànica. Membres de
l’actual junta ja estàven en
l’anterior, en funcions, i a banda
hem mantingut la comunicació
necessària amb les membres que
en van sortir. S’ha traslladat el
que ha fet falta.
X

cas de necessitat.

X

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE MILLORA

No hem pogut reunir-nos el que
preteniem en un principi donades
les circumstàncies i la quantitat
de feina online, que s’ha vist
incrementada per la pandèmia. Sí
que escola i AFA hem estat en
contacte constant sempre que
s’ha necessitat, però no sempre
en format reunió.L’adaptació de
les diferents activitats de l’escola
o les coorganitzdes
conjuntament, s’han dut a terme
previ consens per ambdues parts.

S’ha fet el canvi de gestoria i hem
millorat servei i comunicació tal i
com intencionàvem a inici de
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controlades les finances i
les obligacions fiscals.
Valorar canvi de gestoria,
si cal.

una
rutina
de
comunicacions
òptima, així com la
documentació amb la
gestoria.

Alliberar
de
determinades feines a
l’administrativa de l’AFA i
dotar d’altres continguts el
seu lloc de treball.

Disminuir el temps
dedicat a la gestió
econòmica (rebuts,
etc), i aconseguir
disposar de temps
per fer altres tasques
(comunicació,
logística, etc.)

Millorar les
bancàries.

condicions Negociar
condicions
bancàries..

curs.

millors

X

El millor funcionament amb la
gestoria ha permés alliberar una
mica l’administrativa de l’AFA en
tant que no s’ha de revisar tota la
tresoreria ni presentació de
documents amb tanta cura com
abans. No s’han incrementat,
encara, altres tasques de
logística i comunicació, però es
pretén fer-ho i seguirà com a
objectiu.

X

Estem en procés del canvi
bancari per tenir-ho enllestit de
cara al curs 2021-2022.

OBJECTIUS ESPECÍFICS COMISSIONS
OBJECTIUS

ACTUACIONS

INDICADORS
D’AVALUACI
Ó

VALORACIÓ
MS

S

P

M

OBSERVACIONS i
PROPOSTES DE
MILLORA

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ:
Facilitar l’ús del
lloc Web a
l’Escola.

Atendre
demandes
modificacions
penjada
documents

Web

Dades de les
famílies

les
de
o
de

Mantenir i
millorar l’ús
autònom del lloc
web per part de
l’Escola.

X

Mantenir el lloc web
actualitzat

Publicar una
notícia de
l’AMPA al mes

X

Hem d’intentar tenir
centralitzades les
dades dels correus
electrònics de les
famílies

Organitzar
la X
base de dades

Nova eina de Aportar contingut de
comunicacio:
les
diferents
Instagram
comissions
a
l’instagram de l’AFA

Publicar
X
actuacions
i
activitats de les
diferents
comissions

Cal a dir que enguany s’han
fet dues millores:
- Twitter. S’ha actualitzat el
Twitter de l’AFa durant tot
l’any.
- Està en procés una web
nova que preveim finalitzada a
setembre de 2021

COMISSIÓ DE L’HORT:
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Aturada

Estar receptius a Aconseguir
propostes per part de una coordinacío
l’escola en relació a amb parcs i
l’aprofitament del pati jardins i l’escola.
nou, si la situació de
pandèmia
ho
permet..

X

Aquest curs la comissió d’hort
ha estat aturada però cap al
tercer trimestre hem repres
converses per tal d’iniciar
algun tipus de col·laboració
amb Quirhort.

x

No s’ha pogut dur a terme la
proposta de bibliopati per les
mesures covid d’aquest curs

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA
Creació d’una Crear la comissió
comissió
de de biblioteca
biblioteca
en
continuació
al
projecte iniciat
per la comissió
de coeducació i
coordinació de
bibliopati.

Creació de la
comissió

Crear
una
biblioteca
per
l’espai del pati
(Bibliopati) amb
contingut
que
tracti la igualtat
de gènere.

Organitzar la
Bibliopati per
totes les edats.

Veure
com
es
reorganitzen
els
llibres
aconseguits
pel projecte atesa la
nova normalitat.

x

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ, GÈNERE I DRETS DELS INFANTS:
Realitzar una Proves
amb
gimcana sobre aspectes relacionats
qüestions
de amb la igualtat de
gènere si ho gènere
permet
la
situació
epidemiologica,
sino
trobar
alternativa
online.

Realització
X
de la gimcana
en
horari
escolar.

Organitzar
xerrades/tallers

Oferta de xerrades
a l’escola per les
famílies
especialment sobre
us de les TIC en clau
feminista

A determinar
segons oferta.

Escoles
feministes

Participació a les
jornades
de
les
Escoles feministes.
Invitació
als
docents de l’escola a
participar-hi.

Participació a
la jornada.

S’ha realitzat finalment un
kahoot virtual sobre dones
STEM, que volia suplir la
gimcana, amb regals inclosos,
un per cada curs i amb nivells
adaptats a cada cicle.

X

N’hem organitzat 1 sobre el
tema de l’any, la
sexoafectivitat i ja en tenim
programada una altra per
setembre (finals).
X

No s’ha fet.
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Acord Ciutadà
per
una
Barcelona lliure
de
violència
vers les dones

Adhesió
Ciutadà
Barcelona
violència
dones
Enruta’t)

a l’Acord
per una
lliure de
vers les
(programa

Posar en valor la
tasca femenina al
món i un punt
d’informació directa
als nens i nenes.
Crearem o difondrem
materials
amb
temàtica femenina o
al voltant de les
dones.
Fer promoció En el marc de la
de
les Coordinadora
de
xerrades/tallers Comissions
de
genère de Gràcia es
faran unes xerrades
en diferents escoles
del districte de les
que en farem difusió.

Acció/xerrada/t
aller en el marc
de
l’Acord
ciutadà per la
no
violencia
(pendent
determinar
data i acció/ns
concreta/s)
-

X

No s’ha fet.

Creació
d’un
punt lila
Interven
ció
sobre la
Dona
l’Espai.

X

S’ha fet a través del #PuntLila
virtual a Instagram i Twitter de
l’AFA.

Difusió
i
participació de
les famílies del
Baldiri a les
diferents
xerrades/tallers
.

X

Fet a través de les xarxes
socials de l’AFA i difosa la
nostra. Creació de Materials i
espais de treball en clau de
Gènere

-

8 març - Foto Posar en valor la
de les dones dona en el marc de
de la família.
cada família. Els
nens
hauran
d’explicar
que
admiren de les seves
familiars.

Exposició de X
les Dones de
les
famílies
dels nens i
nenes
del
Baldiri.

Es va recuperar online i a
través d’un vídeo l’expo de
l’any passat que no va poder
ser gaudida i es van
incorporar fotos noves de les
diferents famílies de P3 i
d’altres cursos.

Fer mailing
mensual/bime
nsual
de
recursos
en
clau
de
gènere.

Explicació
de
diferents
recursos
online per augmentar
la consciència de les
famílies en clau de
gènere.

6 correus a
les famílies

X

Finalment s’ha fet per
trismestre i contextualitat en el
tema de l’any: la
sexoafectivitat.

Participació a
la
Coordinadora
de Comissions
de Gènere de
Gràcia
(CCGG)

Assistència
a Registre
de
reunions
i eunions i/o actes.
participació en la
definició d’objectius i
projectes.

X

Fet! A més, en la darrera
reunió un projecte del Baldiri
ha pres volada “el Calendari
Feminista” i el farem
conjuntament entre totes les
comissions.
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Participació a
la
comissió
mixta.

Assistència
a Registre
de
reunions
i eunions i/o actes.
participació en la
definició d’objectius
i projectes.

Es va participar a 1.

X

COMISSIÓ DE MENJADOR :
Continuar
treballant en el
protocol de
funcionament
del servei de
menjador.

Conjuntament amb la
coordinadora de
menjador, amb el
gerent de l’empresa i
la direcció de l’escola
redactar un nou
protocol tenint en
compte tant les
rutines diàries com
les diferents
casuístiques i que tot
l’equip vagi a una.

Redactar
i
compartir amb
les famílies el
nou protocol.

A l’última reunió del curs entre
escola, empresa i comissió es
va decidir que de cara al
setembre del nou curs
2021-22, entre l’escola i la
comissió es cercarà de
redactar el protocol, presentat
en format infografia, per a que
tot el personal de monitoratge
tingui present quina es la línea
de l’escola respecte l’atenció
als infants i les incidències.

Adaptació dels i
les alumnes a la
nova distribucó
de l’espai de
menjador

Fer seguiment per
valorar si aquesta
nova distribució
millora el
funcionament i un
ambient més relaxat
al menjador.

Reunions
periòdiques per
rebre
el
feedback de la
coordinadora i
els monitors del
servei.

Garantir la
qualitat del
menjar i si els
plats d’apaten a
les necessitats
de l’alumnat.

Seguiment i
valoració per part
d’un mestre que dina
cada dia a l’escola.

Valorar i
analitzar
mensualment la
graella que
emplena el
mestre i
extreure
conclusions.
Introduir
al
menú,
els
canvis adients.

x

Durant el curs 2019-20 es va
efectuar aquest seguiment. La
valoració va ser positiva.
Durant aquest curs 2020-21,
no s’ha realitzat aquest
seguiment.

Conscienciar
l’alumnat de la
importància del
reciclatge.

Facilitar contenidors
adequadament
diferenciats per tal
de fer una bona tria
dels residus.

Comprovar que
el reciclatge es
fa de manera
adient.

x

Al menjador hi ha contenidors
d’orgànic i de rebuig. Aquest
any degut al Covid-19 no s’ha
pogut dur a terme el projecte
serveix-te a tu mateix pel que
la recollida de taules no ho
han fet els infants. Tot i així,
els infants tenen interioritzat a
quin contenidor va cada
residu.

Millorar
la
comunicació de
les incidències
de l’espai de
menjador
tant
amb els mestres
i la direcció del

Crear un nou model
de comunicació de
faltes que asseguri
que els pares se
n’assabenten.

Crear un arxiu
on guardar les
incidències
rebudes
i
signades
per
part
de
les
famílies.

x

S’han mantingut reunions amb
la coordinadora de menjador i
l’adaptació dels i les alumnes
a la distribució d’espais
seguint a l’hora el protocol
Covid ha estat positiva.

x

x

No s’ha pogut actualitzar el
model de comunicació de
faltes ni s’ha generat arxiu
d’històric incidències.
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centre com amb
les famílies.

Comprovar que
els fulls
d’incidències
arriben a les
famílies i si no
és el cas,
trucar-les.

Potenciar el joc
cooperatiu i
participatiu a
l’hora del pati
per fomentar la
interacció entre
alumnes i
buscar
alternatives a la
pilota.

Buscar i proposar
jocs alternatius als
actuals que
engresquin als
alumnes.. Definir la
temàtica de l’any i
proposar activitats
que giren al seu
voltant.

Reunions
de
seguiment amb
l’equip
de
menjador.
Decoració del
menjador.
Introducció de
noves activitats

Treballar en la
resolució de
conflictes entre
alumnes.

Xerrades amb els/les
alumnes implicats en
conflictes per
fomentar l’empatia i
buscar solucions
perquè no torni a
passar. Donar-los
eines per quan es
tornin a trobar en
una situació similar.

Crear
un
protocol
d’actuació per a
la resolució de
conflictes

Valorar el servei Enquesta de
de menjador per satisfacció.
part de les
famílies.

Analitzar les
respostes per
valorar si obrir
procés per
canvi
d’empresa que
gestiona el
servei.

Durant el curs s’han plantejat
diversitat de propostes
lúdiques en l’espai de migdia.
S’acorda amb l’empresa que
durant el curs vinent
s’incorporaran propostes que
fomentin la cohesió de grup,
per curs un cop per setmana.

x

x

No s’ha pogut crear cap
protocol d’actuació que abordi
la resolució de conflictes.

A final del primer trimestre del
curs es va facilitar a les
famílies una enquesta de
satisfacció amb una alta
participació i una bona
valoració del servei.

x

COMISSIÓ DE FESTES I COLLA GEGANTERA:
Seguir millorant Acabar de crear
l’organització
fitxes de cada festa.
per fer-la més
fàcil
i
participativa

Disposar d’una
fitxa resum que
reculli
els
mínims
necessaris per
poder dur a
terme
cada
festa.

x
x

S’han assolit tots els objectius
satisfactòriament tot i el
COVID

Millorar
la
implicació de les
famílies
i
apropar
les
famílies noves a
l’AFA.

Creació
de
nous
llenguatges per
a
la
comunicació a
les famílies i
millora de les
activitats

x

S’han assolit tots els objectius
satisfactòriament tot i el
COVID, cada any les famílis
s’impiquen de forma mes
activa en les festes.

Millora de la festa
d’inici de curs i
benvinguda a P3 i
crida a participació
de
la
primera
assemblea de l’AFA
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programades
per la festa.
Dinamitzar
la A determinar les
colla gegantera actuacions de cara a
la participació de les
famílies
a
la
cercavila de Sta
Eulàlia

Mitjançant
la
crida aumenta
la presencia de
les famílies a
les festes que
es realitzen a
Barcelona

x

S’han assolit tots els objectius
satisfactòriament tot i el
COVID, desde fa any
participem de forma activa en
aquesta festa amb els gegants
de l’escola.

Comunicació a
les famílies dels
esdeveniments
amb
més
previsió
de
temps i millora
dels
canals
d’informació

Concretar
les
reunions amb més
temps i elaborar
cartells per a les
ocasions

Ampliar
a
videopost
les
convocatòries
de les activitats
per tal d’utilitzar
un llenguatge
mes innovador i
actual

x

S’han assolit tots els objectius
satisfactòriamen, l´ús convinat
de whatsapp, mail i xxss en
apropen i permeten fer arribar
a tothom les informacions
referencides a les festes.

Dividir
la Divisió
de
les
comissió
en activitats
entre
subcomissions
membres
de
la
comissió per tal de
millorar el resultat
final

Augmentar
la
participació de
les famílies i
personificació
de les activitats
en
persones
concretes.

S’han assolit tots els objectius
satisfactòriament, cada festa
esta gestionada i supervisada
per un membre de la comissió

x

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS I SERVEI D’ACOLLIDA:
Mostrar
les Fent mostres durant
activitats
que tot el curs i obertes
s’ofereixen.
a totes les famílies.
Fent notícies a la
web i publicar a
Instagram..

Garantir
el
bon
funcionament
de les activitats
d’acord amb el
que marca la
normativa.

Saber si hi ha
interés per les
extraescolars
ofertes.
I
n
ofertar-ne
tantes.

Fer enquestes de Seguiment
seguiment
i ’incidències.
satisfacció.
Seguiment de totes
les activitats amb
reunions amb els
diferents monitors i
empreses.
Cada
membre
de
la
comissió porta un
una
activitat
concreta.

Relleu
dels Preparar un bon
membres
traspàs i fer un
actuals de la acompanyament als
comissió (Que

X

Aquest any degut al COVID,
no hem pogut fer portes
obertes.
Tampoc s’han publicat notícies
a la web ni a les XXSS.
L’any vinent farem tot el
possible per poder fer portes
obertes de totes les activitats,
i per fer més publicacions al
nou web.

X

Hem seguit en tot moment els
protocols i normatives macats
pel PROCICAT, i hem pogut
mantenir moltes activitats
obertes amb grups bombolla.
Hem fet enquestes de
valoració i satisfacció i
reunions amb la majoria
d’empreses.

Aconseguir el X
relleu en la
responsabilitat
de la comissió

S’han canviat gairebé tots els
membres de la comissió. S’ha
fet un bon traspàs i relleu
d’informació.
Falta una mica d’organització
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ja portem molts nous membres al
anys!)
llarg d’aquest curs

que intentarem millor de cara
a l’any vinent

COMISSIÓ AGENDA ESCOLAR:
Activar
comissió

la Fer una crida perquè
se n’encarregui una
persona diferent a la
Presidenta de l’AFA

Aconseguir el
relleu en la
responsabilitat
de la comissió

X

NO hem activat la comissió i
creiem que ja no ho farem.

COMISSIÓ CASAL:
Informar a les Informar del Casal
famílies sobre de
setembre
l’oferta de Casal juntament amb el
i
coordinar d’estiu.
reunions
explicatives
(presencials o
online)

Aconseguir
X
que
les
famílies
s’inscriguin al
casal
de
setembre quan
s’acabi el curs
escolar.

S’han assolit tots els objectius
satisfactòriament amb un gran
número d’infants inscrits

Controlar
el
bon
desenvolupame
nt del casal i
mesurar
la
satisfacció
de
les families.

Aconseguir
X
fer de pont
entre l’escola,
les empreses
de casal i les
famílies.

Hem fet enquestes de
satisfacció i valoració i en tot
moment hem estat en
contacte amb l’empresa i
l’escola per resoldre els
problemes que podien sorgir.

Gestionar l’accés al
centre per part de les
empreses i l’entesa
amb l’escola per l’ús
dels espais.
Atendre queixes i
comentaris de les
famílies.
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5.2. Balanç econòmic AFA
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6.- RESUM
Aquest curs ha estat un curs diferent i difícil. Tot i no haver estat confinats i confinades, hem hagut
de modificar moltes activitats, reunions i trobades a causa del Covid i dels contagis.
Hem intentat mantenir una coherència i ordre organitzatiu, metodològic i de gestió, arribant a
apropar-nos a una nova normalitat.
2.1. OBJECTIUS GENERALS
1.- Innovació i coherència pedagògica i metodològica
Aquest curs ha estat un curs que s’ha participat amb diferents projectes en el premi Baldiri
Reixac (no s’ha guanyat el premi) i en els programes d’innovació educativa (que sí que som
centre Innovador). També som escola referent de transformació educativa (Laboratori de
transformació del Departament d’ensenyament).
Tota aquesta feina ha estat gràcies al treball per projectes que es fa a l’escola i a la implicació dels
del centre.
Aquest curs s’han usat molt eines digitals, però encara falta introduir-les a infantil. Tot i que
valorem que han de ser poques eines, molt escollides i amb una durada molt curta. A l’especialitat
de música s’ha usat poc, ja que no s’ha vist la necessitat. El consell de direcció es planteja poder
fer una formació TAc als docents i els espais de compartir recursos i aplicar-los. S’han d’integrar a
les programacions com a eines útils per aprendre i avaluar.
El treball cooperatiu és un tema que s’ha de reprendre i poder-ho treballar de manera unificada.
Es farà sessions de compartir la part del treball cooperatiu, projectes i avaluació. Ha de ser el pilar
del curs vinent: COMPARTIR I APRENDRE ENTRE TOTS I TOTES.
El curs vinent serà l’objectiu de fer-nos formacions entre nosaltres, compartint i millorant les
nostres dinàmiques d’aula.
Valorem que les matemàtiques no s’han pogut integrar en els projectes, ja que usem una editorial.
2.- Avaluació per a la millora dels resultats.
Farem un treball avaluatiu, potenciant el que ja tenim fet i ampliant-ho amb bones pràctiques.
Ens falta fer un treball d’anàlisi de les estratègies metodològiques que anem treballant a les aules:
treball per projectes, mètode científic, treball cooperatiu. Serà un punt important a tenir en compte
en les formacions internes que durem a terme el curs vinent. Creiem que tenir un ventall, partint de
les experiències i l’expertesa dels companys pot enriquir molt les dinàmiques de les aules.
Cal empoderar més als docents per tal de fer més aportacions/formacions internes. Hem compartit
força bones pràctiques però manca aprofundir-hi (eines d’avaluació, metacognició, tecnologies
digitals, llengua oral i escrita..) per tal de continuar creant línia d’escola.
3.- Inclusió de l’alumnat.
Hem aconseguit posa 2 reunions en horari de franja d’exclusiva perquè la mestra d’educació
especial es reuneixi amb totes les tutories. S’ha aconseguit fer activitats més obertes i adaptades
als grups classe.
Aquest curs no hem aprofitat els espais de fora les aules, ni classes multigrup, ja que la normativa
vigent no ens ho permetia.
Es valora molt positivament el treball per projectes perquè destaca i potencia les capacitats
individuals.
El consell de direcció ha de dedicar un temps per revisar programacions i poder assessorar els
mestres i les mestres.
4.- Projecció del centre cap a l’exterior: agents educatius, entorn i mitjans de comunicació.
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Es valora molt positivament la inclusió de l’escola a les xarxes socials (Instagram, web, blocs
d’aula, …) i mitjans de comunicació (TV, premsa..). S’hauria d’incrementar més la participació de
l’alumnat a les entrades a la web i instagram.
Aquest curs i degut a la situació de pandèmia no s’ha pogut fer molta projeció cap a l’exterior amb
noves entitats del barri. Sí que hem fet dierents accions amb Salutem i “el rebost de Gràcia”.
S’ha començat a crear una nova pàgina web més accessible, atractiva i propera a les necessitats
de les famíles de l’escola.
Seguim pensant que no sempre es fan les entrades a la web acordades i hem de seguir insistint
en aquest punt.
5.- Comunicació i relació fluida entre família-escola.
La relació amb les famílies ha estat molt bona i s’ha usat: web, mails i reunions.
Valorem la participació de les famílies en els projectes d’aula i la feinada que fan des de les
diferents comissions de l’AFA. Aquest curs no s’han proposat tertúlies pedagògiques des de
l’escola per a les famílies, però si que han proposat xerrades des de l’Afa.
Hem fet algunes reunions/comunicacions amb eines virtuals com videotrucades, xerrades...i ha
funcionat molt bé per la comoditat i l’accessibilitat a les famílies.
6.- Actualització i creació de la documentació de l’escola.
La revisió i elaboració de documents d’escola s’ha realitzat molt satisfactòriament (PEC, Projecte
de Convivència…). També s’ha fet el pla d’acollida de mestres nous. Manca fer el Pla d’acollida
(de famílies i alumnes nous al centre).
7.- Millora de l’organització i funcionament de l’organigrama i de les reunions.
Només cal millorar l’aspecte de les reunions entre els docents i poder compartir reflexions i
pedagogia. Serà un tema clau de cara al curs vinent.
2.2. ÒRGANS COL·LEGIATS I UNIPERSONALS.
Les funcions dels diferents òrgans s’ha valorat molt satisfactòriament el treball en consell escolar i
en claustre. Els òrgans de govern: director, cap d’estudis i secretari han pogut fer les seves
tasques correctament.
Degut a la situació extraordinària de pandèmia no hem pogut realitzar alguns dels objectius
establerts a la PGA 20-21. Caldrà reempendre-ho el curs vinent.
també vam analitzar que hi ha objectius al Consell escolar que ja s’assumeixen des de Consell de
Direcció, claustre i AFA. Per aquesta raó es farà un replantejament dels objetius del consell
escolar.
2.3. VALORACIÓ DE LES COORDINACIONS.
2.3.1. Coordinador de Cicle
S’ha seguit reforçant la figura del coordinador de primària (i infantil)delegant i empoderant-les.
De cara al curs vinent proposem treballar en comunitats de petits, mitjans i grans. Això facilitarà la
integració de mestres nous i noves, l’espai de treball per plantes ajudarà la coordinació.
2.3.2. Coordinador d’informàtica/audiovisuals.
Un cop més es mostra la manca de temps per poder compartir i assessorar els mestres. Es té en
compte de cara el curs vinent de poder fer reunions explicatives i de compartir entre nosaltres.
S’ha fet el pla TAC del centre però ara toca fer l’estratègia digital de centre. Caldrà crear una
comissió formada per coordinació TAC, membre equip directiu i un membre de cada cicle.
S’ha de vetllar perquè tots els mestres creïn les entrades com a mínim 1 al mes. S’ha realitzat
una programació transversal dels objectius i continguts que s’han d'assolir en els diferents cicles.
Cal fer més inversió en material informàtic.
2.3.3. Coordinadora lingüística i cohesió social.
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S’hauria de compartir i dinamitzar el pla LIC, així com implementar la proposta de jocs LIC. De
cara al curs vinent s’hauria de recordar el projecte lingüístic refet fa 3 cursos. Es farà un canvi en
la coordinació i s’haurà d’entomar aquestes actuacions pendents.
2.3.4. Coordinació riscos.
S’estan actualitzant els plànols de l’escola, ja que hi ha hagut alguna modificació en els pulsadors.
Es farà un canvi de coordinació ja que l’antic coordinador marxa del centre.
2.4. PLANS.
Des de l’EAP es demana poder instaurar reunions de traspàs el dimarts que siguin necessaris
amb els i les tutors/es del centre.
Tot i que els objectius de la biblioteca no s’han fet a causa de la pandèmia, es proposa que de
cara al curs vinent es pugui tornar a activar el seu funconament com espai compartit respectant
grups bombolla. S’ha de buscar una persona amb ganes de dinamitzar-la i que pugui treballar amb
mig grup.
A la biblioteca encara falta catalogar llibres (e-Pèrgam) i fer una retirada de llibres vells. S’ha
Caldrà dinamitzat la biblioteca des de totes les aules, respectant les distàncies i normes
higièniques establertes.
El gust per la lectura és un objectiu cabdal de l’escola.
S’ha incrementat el nombre d’alumnes de pràctiques a l’escola i creiem què és una bona simbiosi.
2.5. COMISSIONS O COORDINACIONS INTERNES DE CENTRE.
La sensació general del claustre i l’equip directiu és que les sessions no són productives, ja que la
feina no trascendeix de la comissió i no arriba a fer línia d’escola. És un punt que la direcció ens
hem de plantejar. Es veu la necessitat de fer més reunions pedagògiques, de compartir activitats i
experiències.
Seguirem treballant amb Xarxes, però ja no cal seguir fent l’assessorament del Laboratori de
Transformació educativa. Ara ens consideren centre referent i serem nosaltres els que ajudarem i
assessorament altres centres en període de transformació.
Des de la comissió d’escoles sostenibles creiem que el més adient és poder fer un treball
transversal de tot el centre centrant-nos en dos pilars: els espais exterior com a punt
d’apprenentatge i l’hort (del pati i de les terrasses). Volem que sigui un treball participatiu i amb
poder decisori de tota la comunitat educativa. Aquest curs s’engega un nou triennal que té aquests
objectius principalment.Hi ha punts de la memòria ue com a comissió no hem vist necessari de
portar-ho a terme aquest curs. Alguns punts es posposen pel futur proper i d’altres queden
pendents.
Des de la comissió GEP es proposa poder fer teatre en anglès (Glòria, Mayte, Miquel i M.Antònia)
enlloc de plàstica, ja que veiem que costa que l’alumnat parli oralment en anglès. Aquest curs no
s’ha pogut realitzar cap activitat del GEP, i no s’ha engegat el teatre. de cara al curs vinent haurem
de donar una volta i reflexionar sobre els objectius de la comissió GEP i centrar-nos amb tasques
concretes.
Des de la comissió de convivència cal continuar treballant amb la implicacaió de l’alumnat en la
presa de decissions des de l’activació de la comissió mixta.
En coordinació TAC es valora negativament la part de fer seguiment i línia d’escola en el tema
digital. També ha costat que algun cicle complís amb les entrades establertes.
Pel que fa a la comissió CAD, tenim un objectiu clar en l’adaptació d’activitats per la inclusió.
Aquest curs s’ha començat a fer reunions de la mestra EE amb les i els tutors/es per dissenyar
activitats obertes i competencials.
2.6.VALORACIÓ DE LES ESPECIALITATS.
Les especialitats han aconseguit els objectius proposats, ja que hem mantingut els especialistes
tot i la pandèmia. Hi ha hagut algunes activitats i/o sortides que s’han hagut d’anul·lar o posposar.
2.7.VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS I DE PROJECTES D’ESCOLA.
2.7.1. Valoració d’activitats, colònies, sortides i festes.
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Les sortides d’aquest curs han estat amb transport privat (autocar) per evitar contagis. Tot i que
hem intentat que els infants visquessin una normalitat diferent, cal destacar que algunes activitats
proposades no s’han pogut realitzar. Es valora molt positivament l’entrada de les famílies per fer
activitats a les aules amb els alumnes.
Les festes de l’escola han anat molt bé. La participació i implicació de les famílies aquest curs ha
estat limitada per la pandèmia. Hem adaptat les festes als grups bombolla i a les condicions de
seguretat establertes per sanitat.
Es valora molt positiva l’experiència de les colònies, tot i que la casa no ens va acabar d’agradar.
No vam poder estar tots i totes junts/es, ja que no hi havia espai. Vam fer 2 grups: P4 i P5 i
després de 1r a 5è. 6è va fer colònies a Llafranc i va agradar molt la casa.
2.7.2.Projectes d’escola.
Projectes d’escola (que continuem valorant-los positivament):
- A educació infantil: 1,2,3, emoció!, activa’t (es proposa fer un mixt amb Brain Gym) i
explorem el Park (aquesta es podria revisar les activitats proposades per ajustar-les a la
realitat i necessitat dels alumnes).
- Cicle inicial: la ràdio a l’escola. Valorem que és una activitat rica però es farà compartida
entre tots els cursos de primària.
- APS amb Salut Mental Gràcia (Atra): Horts urbans i La Fira de Sant Ponç. Tot i que aquest
curs no s’ha pogut fer cap intervenció amb ells, han participat construint noves taules d’hort
urbà per l’escola. Esperem que el curs vinent es pugui tirar endavant alguna activitat.
- MUHBA Patrimonia’m 6è: s’ha de preveure, amb més antelació, la temporalitat i
l’organització del projecte, per tal d’integrar-lo a la programació amb coherència.
- Ambients (a infantil i primària). No s’han pogut fer.
- La nostra biblioteca, un espai màgic (2n-6è): encara falta la part de catalogació. Li ho
proposarem el curs 21-22 a una mestra jubilada. Esperem la seva col·laboració. Tampoc
s’ha pogut dinamitzar. Proposem de tornar-la a activar el curs vinent des de les tutories.
- Apadrinament lector (1r i 6è): no s’ha fet i segurament no podrem fer-ho en proper curs.
- GEP
- Escoles + sostenibles
- La història del Baldiri (XEHB): no s’ha fet perquè es dinamitzava des de la biblioteca.
- Teatre (2n, 4t i 6è): de cara al curs vinent farem un canvi ja que la mestra que ho portava
es jubila. Proposem: aquesta mestra farà el teatre de 6è i un pare actor de l’escola
dinamitzarà trimestralment als grups de 2n i 4t.
- Gaudir Gaudí: El Park Güell (P4, 1r, 3r i 5è). El projecte artístic ha quedat a mitges amb la
Marta Eri, S’haurà de reprendre de cara a setembre i poder-ho acabar. Aquest curs
proposarem a Traç alguna intervenció.
- Projectes solidaris: Glorr Fundació, Avismón i UNICEF. Hem afegit “El rebost de Gràcia” i
Salutem.
- SEP’s: continuar fent el SEP al migdia (13.30-14h). No s’ha fet el programa Èxit i no sabem
si el curs vinent es durà a terme. Si es fa apuntarem als infants de 6è. Si veiem que hi ha
queixes, aquests alumnes no podran gaudir d’aquest servei gratuït.
De cara al curs vinent ens plantegem
Volíem proposar fer la plàstica en multinivell (barreja d’alumnes de P3 a 6è) però ho deixem pel
curs vinent.
La biblioteca serà dinamitzada des de l’aula amb la mestra o el mestre de referència.
Pel que fa al Congrés de ciència 3r, valorem que millor no fer-ho per la barreja d’alumnes. Ho
posposem al curs 22-23.

3.- AVALUACIÓ EXTERNA
3.1. PROVES DIAGNÒSTIQUES DE 2n
Aquest ha estat el primer curs que s’han fet les diagnòstiques a 2n, per aquesta raó no tenim
dades per poder comparar. Tot i això podem resumir dient:
De la competència lingüística: els infants tenen més dificultats a l’hora d’identificar la finalitat del
86
C/Olot, s/n (Park Güell) 08024 Barcelona. Tel.932130484 i 932132016 a8002174@xtec.cat http://www.baldirireixac.org

ESCOLA BALDIRI REIXAC. MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE. CURS 2020/21
text i escriure un text, però dominen bé la producció de discursos orals estructurals.
De la competència matemàtiques: com a punts forts podem observar la part d’optimitzar
l’estratègia de càlcul i crear un dibuix geomètric.Es pot millor el resoldre situació problema fent
servir estratègies de càlcul.

3.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6è
Les competències bàsiques de 6è han anat força bé aquest any sobretot pel que fa a la llengua
catalana i castellana. S’ha vist un descens en els resultats de la competència de coneixement del
medi en l’apartata d’interpretar la informació amb dades. L’alumnat s’ha mostrat molt confiat,
respectuós i implicat, gràcies sobretot, a la presència de la mateixa tutora amb el grup.

4.- SERVEIS GESTIONATS PER L’AFA.
Aquest curs s’ha creat la nova junta de l’AFA amb una presidència compartida. S’ha fet un canvi
de càrrecs i vocals. Tenen un lema de transparència, democràcia i participació. S’han fet tres
reunions (una trimestral) per tal d’acordar, compartir i pactar conjuntament amb l’escola aspectes a
tenir en compte. S’ha treballat conjuntament per organitzar festivitats i actes conjunts.
S’ha sol.licitat dins el Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE) la creació d’una secció esportiva de
l’AFA i es continua amb l’homologació i subvenció del Pla de l’Esport Escolar Barcelona
(IBE-Ajuntament de BCN)
Ja s’han aceptat les activitats extraescolars per Consell escolar.
S’ha gestionat el Casal d’estiu i de setembre.
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